
XIV* jaro» N® 198 (2) 5 februaro 1917

Oficiala organo de UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

J A R A  A B O N O
Ordi aara eldono . . . . . . .  5. — Frankoj (2. — Sm.)
Laksa eldono . . . . . . . .  6 .26 Frankoj (2.50 Sm.)
Svisa postde ku konto 1.824. — Oni akceptas nur tutjarajn abonojn. 

La abonoj komenciĝas de la U de ĉiu monato

R E K L A M O

Reklamo (I l inio aŭ ĝia spaco). . .  . 0 .50 Fr. (0.20 Sm.) 
Anonceto (I Unio : IO vortoj) . . . .  0 .40 Fr. (0.16 Sm.)
Korespondado (I en sk r ib o ) .................... 0.50 Fr. (0.20 Sm.)
Rabatoj : 4 enpresoj IO •/•; 12 enpresoj 25 % ;  24 enpresoj SO %

Direktoro: H ECTO R  HODLER Redaktejo & Administrejo: IO, rue de la Bourse, GEN&VE (Svisujo)

T E K S T O

Nuntempanoj:
La pacproblemo: Novaj vojoj. H. Hodler.

Socia vivo:
La teatro en la rusa vilago, S. Semenov. 
La krimkvanto de la junularo dum la mi 
La edukado ĉe la Filipina Insularo, L. S.

Notoj.

NUNTEMPANOJ

LA PACPROBLEM O

NOVAJ VOJOJ
XVIII

Resumo de la antauaj artikoloj. ~  la Parto: La pacproblemo ne 
estas morala aŭ ekonomia, sed politika kaj jura. — La pacifistaj pro
ponoj. La arbitracio kiel ĝi estas ĝis nun proponita ne estas sufica, 
ĉar mankas ai ĝi la bazo de intemacia pozitiva juro kaj la necesaj 
trudrimedoj. — La principo de la popolrajto je memekzisto devas 
esti la jura bazo de la estonta ordo. ĉ ia  apliko postulas inter- 
Ŝtatan organizon. — La limigo de la armadoj. La armadoj estas neevit
ebla necesaĵo pro ia neorganizita stato de la nacioj. Malfacileco trovi 
akcepteblan limigformulon. Limigo de la armadoj estos nur kon
sekvenco de interŝtata organizo. — Reformo de la diplomatio. La 
procedoj de la diplomatio estas kondiĉataj de la internacia ŝtat- 
sisteroo. Nur la starigo de Ŝtatligo havus ia nepran efikon trans
formi ia diplomation, ĉar la funkcio mem de la diplomataro Sangus 
kune kun la intemacia reĝimo. — La komerca politiko dependas 
de la poUtika reĝimo. La protekcionismo estas ia natura produkto 
de la interŝtata anarkio kaj povos malaperi nur kun ĝi. — La rolo 
de la gazetaro. — 2« Parto : Fundamentoj de la federacio (ŝtatligo). 
Kongreso el la reprezentantoj de la ŝtatoj; gla organizo. Plenuma 
povo. Intemacia polico. — Ekzameno de la cefaj kritikoj kontraŭ 
la federacio. — La metodoj: Neceseco de popola propagando kaj 
reedukado de ia pubHka opinio. Mankoj de la ĝisnuna paca movado. 
Plano de nova organizo de la paca movado.

Literaturo:
Johan-Kristofo (fragmento), Romain Rolland.

Esperantism o:
Bileto de blankbarbulo, Th. Cart.
Esperanto-Kongresoj. Kroniko.

U. E. A .:
Oficiala informilo. Novaj Delegitoj. 
Esperantia Parolejo.
Esperantia vivo. -  Alvokoj.- 
Esperantista militkaptitoj. Niaj mortintoj

Flanke de  la p ropagando , kiu celas varbi al la p a d d e o  
kiel eble plej multajn hom ojn , grava estas la edukado , kiti 
el ili faros fidplenajn agem ulo jn . Tro o lte  okazas, ke h o m o  
supraje  akceptas novajn ideojn, sed ne forlasas la sentojn 
kaj refleksojn, kiuj devenas de  tute kontraua] kredoj. Oni 
ekzem ple renkontas liberpensulojn, kiuj estas ekstrem e sek t
emaj, kaj pacifistojn, kiuj tu te  ne sukcesis sin liberigi je 
Ŝovinismaj antaŭjuĝoj. En tem po  de krizo, tiu interna kon- 
traŭeco inter la novaj kaj la m alnovaj ideoj eksplodas, kaj 
plej ofte  estas la malnovaj ideoj, kiuj venkas. Estas facile tion 
konstati nun tem pe, kiam antauaj pacem uloj rezonas sami. 
malsprite, se ne eĉ pli, kiel la plej fervoraj ŝovinistoj. Tio 
devenas el la fakto, ke la hom o esias m ulte malpli, ol Ii 
supozas , libera akcepti novajn ideojn, pro  la prem ado de 
I’ pasinteco. Nur zorga kaj sistem a edukado, komencita 
sufiĉe frue kaj neniam forlasata, povas iom post iom ŝanĝi 
lian pensm anieron  kaj aliigi lian konduton.

La p a c o rg a n iz a ^ ,  kreota laŭ la principoj an taŭe  form ul
itaj, devos  do ĉium aniere labori por faciligi la adaptigon 
de  ia varbitoj je  la nova idealo, p u r i g a n t e  ilian spiriton per 
novaj konoj kaj v id igante  al ili la m ondon  sub  aspekto, 
kiun ili ne ankoraŭ bone  konas. Ci penu  interkonatigi kaj 
precipe kom prenigi Ia historion, la instituciojn , la m orojn , 
la kulturon de  la diversaj popoloj. Ĝi m ontru , ke la nacioj 
ne havas malsamajn celojn, kiel kredigas la anarkia aspekto  
de  iliaj politikaj rilatoj, sed kontraŭe, ke. Ĉiuj partoprenas 
laŭ sia propra gen io  je  la p libeligo de la hom ara civilizo, 
kies fundam ento  estas harmonio, ĉ i  substreku ĉion, kio 
unu igas  la popo lo jn , ĉion, kio estas kom una inter iii kaj 
pri kio on i nun  apenaŭ konscias, d i  enradikigu tiun ankoraŭ 
tre m alm ulte a tentatan  ideon, ke la vere utila forto  de la 
n a d o  esprim iĝas per la penso  kaj laborforto  de siaj anoj, 
ne  per almilito. P er  unu  vorto , ĝ i disjetu lum on super ĉio, 
kio nun  estas trapenetrata de  la malklereco, de  la rutinem o 
kaj de  la antaŭjuĝoj.
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Jen  vasta eduka agado , kiu preterpasas la s u p r a jn  pure 
juristan program on d e  la pacifistaj rondoj, sed  ĝi es tas  neces
ega , se oni fine volas enpaŝi su r  la (tampon de jia realigoj.

Tiu edukado ne sole estu teo rii ,  sed  ankaŭ praktika. 
Publik igo de broŝuroj kaj edukaj verkoj, aranĝo de  kursoj 
kaj paroladoj Ĉe la lokaj centroj, ag ado  per la t iu taga  jur
nalaro ne  sufiĉas, kvankam ĉio tio kom preneble neniam 
estas senutila. Oni ankaŭ devas iaŭeble plimultigi la per
sonajn rilatojn inter diverslandanoj, per ia a ranĝo  de stud- 
vojaĝoj f rem d la n d e^  per la korespondado, per organizo  de 
internaciaj manifestadoj. Nur dank’ al tio iom -post-iom  nask
igos tolerem o inter Ia popoloj kaj estos esperebla la form igo 
(Je nova {jenamaniere, dank’ al kiu ŝtatligo estos  realigebla. 
Ku tiu rilato kelkaj disaj provoj estis faritaj antaŭ la milito, 
.sed ili estis tu te  nesufiĉaj kaj precipe estis arangitaj sen 
depende unu  de la alia, sensistem e kaj sen certa rilato kun 
la idealo de  interpopola unuiĝo.

Kiam la paca m ovado ekiros sur tiuj novaj vojoj, ĝi 
nepre sen tos  la necesegecon de  internacia lingvo, dank’ al 
kiu la pacamikoj Cesos esti fremduloj unu rilate al la alia. 
Vane estas paroli pri la alproksim igo de la popolo j kaj la 
form iĝo de internacia spirito, se la hom oj de diversaj nacioj, 
krom malmultaj privilegiuloj, ne estas kapablaj sin reciproke 
kompreni. La indiferenteco de Ia paca m ovado rilate al la 
celado por internacia lingvo ankaŭ devenas el la erara ideo, 
ke la s tarigo  de ŝtatligo dependas pli de  Ia bonvo lo  de 
I 'ju r is to j kaj politikistoj, ol de la pensm aniero  de la p o 
poloj mem.

•  t  ■ i  #  •

l-a realigo de tiu grandioza tasko estas ebla nur se e f 
lande troviĝos je la tauga tem po , elito preta po r ĝ in  en tre
preni. ĉ u  jam ekzistas la elem entoj de  tia elito kaj, en 
jesa okazo, ĉu ilia baldaŭa kunlaborado  estas espereb la?  —  
Al tio kompreneble povas  respondi nur la faktoj. Sed  ŝajnas 
nedubeble, ke jam n u n  en Ciuj landoj hom oj ekzistas, kiuj 
povas kompreni la, cetere tre sim plajn, ideojn ĉi tie priskrib
itajn, kaj estas pretaj labori po r ilia triumfo, tuj kiam form 
igos serioza organizajo , kiu scios tuŝi ilian spiriton kaj 
utiligi ilian bonvolon . La unua kondico po r ilia kunlaborado 
kuŝas en tio , ke ili kom prenu, ke je la nun tem paj abom en- 
ajoj estos kulpa super ĉio la anarkia reĝ im o, je  kies kon 
servado kaj g lo rigo  Ĉiuj popo lo j partoprenis. Tiel longe 
kiel oni obstinos diskutadi pri la respektiva respondeco  de 
la individuoj au de la popolo j, nenia pozitiva rezultato 
estos  atingebla. La hom oj, kiuj sin dediĉos al la agado 
por la s ta r igo  de  nova ordo  internacia, devas fari strekon 
sub  la pasintajoj kaj kom enci su r  nova fundam ento.

Kiel ni jam atentigis, en la estonta  ag ad o  oni turnu sin ne 
sole al la kleruloj aii al la reprezentantoj de la altaj sociaj 
rangoj, sed al Ciuj klasoj. La a p o g o  de  la laboristaro, ĉe kiu 
troviĝas multaj freŝaj energioj p o r  la estonta  ag itado , ne  estas 
malpli necesa ol la helpo de  la pli altaj popoltavoloj. Precipe 
varbinda estas la junularo , pri kiu multaj s im ptom oj m ontras, 
ke ĝi estas inklina reagi kontraŭ la naciaj pasioj, al kiuj la 
m aturaĝuloj nun regantaj la popo lo jn  oferas kun trankvila 
.mimo la prosperecon de  E ŭropo  kaj la bonsta ton  de mili
onoj da hom oj. S ignoj ekanoncas, ke, se on i perm esas al 
ĝi vivi, la nova generacio  ne tiel obeem e akceptos la ideojn, 
en kies nonto oni serene m ortigas Ia pli belan parton  de 
la hom aro. El ĝ i povu stariĝi la pioniroj, kiuj kun  freŝa 
energ io  kaj forta koro sin ded iĉos al la s tarigo  de  la fun 
dam ento , super kiu la hom oj m orgaŭ  interkonsente laboros 
je la in terpopola unuiĝo!

•K *
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Al Ia persono j, kiujn ^ p r e s a s  nu r Ja e s t a n t a j  k »  P rok 
sim aj rea ido j,  tiu t i  « f e l o  kredeble Sajnis p le** Su p « # u a .  
Ili ja opinias, ke p li  o l  iam  a i s taras m alp roksim ege  jde tiu 
epok a , kiam t tg j  nacioj pace kunv ivos , N  «I I * # #  #*te 
vana Cian penado»  p o r  ekkrei p o v i»  pensm an ieron , ĉ#r Ui 
kredas, ke ia n u o s  m ilitego  kua  Ciuj m alam oj fie  ĝ i n i n t a j  
p o r  tre longa te rapo  neeb ligos  rea lp roksim iĝon  M e r  la s u i t 
antoj. Tia pesim ista  op in io  ja n e  e s ta s  tu te  senfunda, sed  
oni ankaŭ devas p likonsideri Ia alian flankon, k iu  estas 
m ulte pli esperiga. K ontraŭ la id eo  meni d e  la milito, la 
nuntem pa batalado pli efike p ro p ag an d is ,  o l  la plej bonaj 
teoriaj asertoj de  la paca epoko , kaj plie ĝ i  en  blindiga 
m aniero a ten tig is  ĉiujn pri la gra v egeco  lle la p rob lem o 
pri internacia ordo . Antaŭ la nunaj o k a z a n t a j  ia granda 
plim ulto  de  ia hom oj ja estis  kontraŭ  la milito, sed , Ĉar iii 
ne kredis je  ĝia  eventualeco , m algraŭ  Ĉiuj s ignoj, ili mal- 
interesiĝis je  la dem ando  kaj dedicis  sian a ten ton  al m ulte 
pli malgravaj aferoj. T io  estas nu n  Sangita. La sangoplena  
sperto  instruas la tu tan hom aron  pri la plej u rĝa  necesaĵo 
de  nia tem po. La an tafia s is tem o de  la konservado  de 
I’ paco per ekvilibro kaj kiel eble  plej g randa  arm ado m izere 
bankrotis. T ion eksentas eĉ la registaroj, sed  ili vere laboros 
je la s tarigo  de  la ŝtatligo, kies principon iii deklaras akcepti, 
nur kiam ilin puŝos, s tim ulos, a lprem os forta kaj celkonscia 
publika opinio , ĉ a r  Ia granda p lim ulto  de  la hom oj en 
diversaj g radoj suferis de la milito, estas konjekteble, ke 
ilia indiferenteco estos  d e  nun  malpli granda ol antaŭe.

P o r  ili ekzistas nu r  unu  senrefuta instruilo, nom e la 
sperto . Pli ĝenerala kaj pli terura sperto  ne p o vus  esti. Estas 
ap en as  kredeble, ke ĉion tion oni fo rgesos  kaj m orgaŭ  agos  
sam e kiel hieraŭ. K rom  tio, la milito es tas  fosanta  sian p ro 
pran tom bon . Ĝi a ting is  la lim on de I’ absurdo. De pli ol 
tridek m onato j, m ilionhom aj arm eoj in terbataladas senrezu l
tate , kaj Ŝajnas, ke se oni konsideras la dujaran sp e r to n  pri la 
m oderna sciencega milito, so lvo  per la armiloj estas apenaŭ 
antaŭvidebla. Ĉ iuokaze la eksterordinaraj oferoj kaj perdoj, 
kiujn kaŭzas la nunaj buĉadoj, estas abso lu te  senproporciaj 
je la kelkaj teritoriaj ŝanĝ iĝo j, kiuj eble  p lenum igos. La 
m ilito  estas ne so le  naŭziga , kiel a testas la partoprenintoj, 
sed  ankaŭ absurda, eĉ je  la v idpunkto  de siaj ĝ isnunaj 
defendintoj. T ion ekvidas Ĉiuj sagaj hom oj, m algraŭ  la 
ornam oj de  la gazetaro  kaj de m ensoga  literaturo. Ĉ u  estas 
u top ie  pensi, ke tiuj diversspecaj sento j sukcesos forpusi la 
m alam on kaj m alfidon, kiuj estas la fruktaĉoj de  la b a ta lad o ?

La milito, ni ne ĉesu tion rediri, ne  estas superhom a 
fatalaĵo. C in  povas malhelpi la hom a volo , transform ante 
la sistem on, de kiu ĝ i devenas. La ideoj, sur kiuj sin 
apogas  tiu sistem o, ne  estas e te rna j;  sam e kiel aliaj, ili 
povos Ŝanĝiĝi, se  n u r  starigas energia  elito  en Ĉiuj landoj, 
kun la necedem a intenco ŝirmi d e  nu n  la hom aron  kontraŭ 
la m ilitm onstro . For la pasin to  I Ni rigardu  an taŭen  I Ni 
unu igu  kaj ag u !  La m ondo  soifas novan  idealon.

%

(Fi™.) H. Hodler.

AL niaj abonantoj
• %

Dum la daŭro de la milito, la abonantoj povas ankaii 
pagi sian reabonon a l : S-ro S . Szabunievicz, Bankovskij 2 , 
Moskvo (por R u s u jo /  —  S-ro F. Ellersiek, Wissmannstr. 4$, 
Berlin S  59 (por G e rm a n u jo /  —  S-ro D-ro Sos, Ttuh- 
lauben 18, Wien I (por A ŭ s t r io /

Pro la alta kurzdiferenco, la  rusaj abonan to j estas infor
mataj, ke ili devas de fian pag i 2 .5 0  rublojn por aboop 
al ordinara eldono haj 3 . —  rabioj» por {alasa eldono.
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La teatro en la rusa vilaĝo

La teatro en  la  rusa v ilaĝo estas fenom eno  tu te  m oderna. 
Ĝi aperis  nu r  p o s t  sufica d isvastigo  d e  e lem enta lernejo, kiam 
la v ilaĝo  ekhavis publikajn paroladojn  kaj bibliotekojn. Ĝis 
tiam la ideoj pri la teatro  estis  tiom  konfuzaj, ke la libretoj 
verkitaj en dialoga form o tu te  ne  estis  Satataj de  la v ilaganoj.

La estigan ta  vilaĝa legan to  preferadis Ia rakonton  ol la 
d ia logon . Kiam m eze de  la rusa inteligentularo aperis la 
celado havigi ai la v ilaĝanoj bonan  kaj malkaran spiritan 
nutrajon, kiam aperis libroeldonejoj p o '  la popolo , spertaj 
laborantoj koncerne la popo lan  klerigadon verkadis rakontojn 
kaj novelojn  el la teatrajoj de  O s t r o v s k i  Interesegaj temoj 
en la Dram oj de ŝek sp ir  estis  ankaŭ sukcese diskonatigataj 
en rakonta formo.

La teatraj prezentadoj kom encis d isvastig i m eze de  la 
vilaĝanoj dum  la lastaj 1 5 — 20 jaroj kaj, precipe kun la 
partopreno  de  la lernejaj geinstruistoj, kiuj k u n irad is  tiucele 
kun aliaj in teligentuloj de  sia loko aŭ venintaj de  ie. P le j
parte la afero kom enciĝ is  per ia am atora spektaklo , o rgan i
zata po r  la propra plezuro de  la ludantoj. Sed la vilaĝa 
junularo  m ontris  tiom  da  plezuro je  tia p rezentado , ke la 
aranĝintoj estis  devigataj ripeti la spektaklon. Iuokaze oni 
devis proponi certajn rolojn al junaj vilaĝanoj. La vilaĝa 
junularo  tiel fervore partoprenadis je Ia spektakloj, ke post 
unu  aŭ  du prezentadoj fariĝis konstantaj partoprenantoj 
je la kleriga entrepreno kaj fervoraj laborantoj je ĉio, kio 
koncernas la vilaĝan teatron. Tiamaniere form igis teatraj 
rondeto j, kiuj an taŭ  la milito kreskadis, kvazaŭ fungoj, aper
antaj en la plej sovagaj lokoj de Rusujo.

Eksterordinare rapidan p rogresadon  de la vilaĝa teatro 
on i povas klarigi per tio , ke la ideo de teatro —  bezono  
esprimi la sen to jn  kaj ideojn per ago j de  vivantaj personoj
—  ekzistas inter la hom oj Ĉie, ekzistis Ĉiam kaj al Ia rusa 
vilaĝanaro  tu te  ne m ankas tiu Ĉi bezono . Ĝi havas eĉ spe
cialajn talentojn por tio . La vilaĝaj infanoj simile al la ur
baj kom encas ludi de  siaj unuaj vivjaroj. Ciufoje, kiam 
kunvenas kelkaj infanoj dum  libertem po, ili nepre lu das ; 
vintre en  la d o m o  sur la kuŝbretaro  aŭ  sur la fom o , prin
tem pe sur la argila benko  Ĉedoma, som ere  dum  la p ro 
m enado  la infanaro, precipe knabinoj, tuj verkas teatraĵojn 
kaj ludas ilin. La teatrajoj ne estas skribataj; ne ekzistas 
antaŭe verkitaj ro lo j;  oni nu r difinas, kiu devas ludi kaj 
kiun n o m e  prezenti. Oni ludas je la B festo* kun akcepto 
kaj regalado  de  la gastoj, je  I’ edziga festeno, je I’ alveno 
el la u rbo , je  Ia foiro, — unuvorte  Ĉio okazanta tium om ente  
en Ja vilaĝo estas scenigata de  la infanaro. Io frapanta, 
kaptanta, skuanta  la prozan Ĉiutagan vivon altiras sendube 
pli g randan  atenton.

La infaneco pasas, sed  ia ludem o ne  pasas  — la junul
aro havas siajn proprajn ludojn en  kiuj Ĉiu ludan to  havas 
specialan rolon. Tiaj estas la ludoj je  „ka to -ra to“ k. s. Sed 
plej similas la teatran prezentadon la interessignifaj kant-kaj 
dancrondoj, je kiuj partoprenas am asoj, kie renkontigas em i
nentaj artistoj konataj tra la tu ta  reg iono. La rondludoj en
havas g randegan  repertuaron de  kantoj.

Multaj m a t u r g a j  v ilaĝanoj fordonas sin ankaŭ volonte  
al scenigem o. Ĉ iuokaze, kiam J u d a s  la sp ir i to - t. e. kiam 
oni forjetas aŭ forlasas la ĉiu tagajn  zorgo jn  kaj festas, 
gastan te  Ĉe ed z ig o  aŭ  p rom enan te  amase, preskaŭ ĉiam 
estas aranĝata  ia ajn ludo. Oni alivestiĝas, oni Smiras al si 
la vizagojn  kaj ludas ian historion.

Iafoje tiu Ĉi historio  estas verkata nu r po r am uzo, ĝi kons
istas nu r el spritaĵoj. Alifoje la ludado havas satiran karakte
ro n :  oni p rim okas iun el la personoj neamata} de la vilaĝ
anaro. N e mirinde, ke la spektakloj, kiujn la vilaĝanoj jam 
konas kaj kom prenas sub  tiu ĉi nom o m em , estas ĉie kaj 
ĉiam akceptataj plej favore. —  En la vilaĝo facile form igas 
teatraj rondeto j el vilaĝanoj.

La gvidanto j de  tiaj organizajo), kom prenante ilian veran 
signifon, havas pli kaj pli firman konvinkon, ke la vilaĝana 
teatro havas klerigan signifon.

Antaŭ ĉio la teatro ag as  klerige sur la ludantojn m em . 
La elekto de t e a t r a j ,  la d iskutado pri tio, la k u n a g a d o ,  
klarigoj pri la karakteroj de  la personoj — estas tu te  nova 
kleriga fenom eno  en la v ilaĝo, disvolvanta la intelekton kaj 
ofte malkaŝanta novajn horizonto jn  al la vilaĝa junularo. 
P rezentigas intelekta laboro neniam antaŭe okazinta en la 
vilaĝa vivo. Tial ĉiuj kunvenoj, por prepari la spektaklon, 
vekas altigitan in tereson kaj lasas plej ĝojigajn  rememorojn. 
La travivado de  la rolo pozitiva aŭ negativa nedubeble 
lasas sian im preson neforigeblan. Plie, oni sin ekzercas je 
la lingvo, oni konatigas profunde kun Ia pensoj de I’ autoro  
kaj ilia esprim o per konform a kaj bela parolo, Ĉio ĉi ne 
povas pasi sen posts igno  por vilaĝa artisto. Ĝi nepre  p ro 
funde im presas lian anim on.

La ordinaran v ilaĝan rigardanton tiaj spektakloj ankaŭ 
impresas. La person igo  de  karaktero, la percepto  de pensoj, 
certe povas elvoki difinatan sen ton , kaj la rigardanto  foriras 
el la teatro kun klara im preso. —  ĉ a r  nun tem pe en la v i
lagoj estas fondataj Popola j D om oj, la Intelektularo kaj la 
«Z em stvo - sim patias  la eksterlernejan klerigadon.

Bedaŭrinde la teatro havas ankaŭ siajn k o n t r a u lo jn  — 
K om ence de la jaro 1916  okazis en M oskvo Tutrusa k o n 
g reso  de la agantoj po r la P o p o la  Teatro . La intersango 
de spertoj kaj ideoj ace tad is  novajn Ŝtipegojn al la flamanta 
Stiparo de  I’ am o je tiu ĉi verko. Inter la kongresanoj iuj 
tam en velkadis Enegojn da akvo sur la a r i g a n t a n  fajron. 
Reprezentantoj de  la urba intelektularo, ili havis tro  firman 
kirason de  konvinko, ke la arteco kaj la instruiteco povas 
esti nur pa ten tita j;  ili ne allasis eĉ penson , ke oni povas 
esti artisto aŭ scienculo, ne ricevinte specialan d ip lom on. 
Tiu Ĉi aserto , dirita kun granda im pono  kaj persisto, s e n 
d u b e  konfuzis iujn de  la kongresanoj kaj igis ilin dubi, ĉu 
la vilaĝa teatro povas esti vera teatro, pro  la nesufiĉa art- 
s tudado . La ^ p l e n u m a n to j  ofte havas nenian ideon pri la 
procedoj de  vera artisto. Tiakondiĉe ili ne  povas doni efek
tivan iluzion de  la vivo, atingatan de profesiaj artistoj. Ĉu 
valoras sim patii tiun ĈI m o v a d o n ?  ĉ u  ne estus pli bone 
fordoni la fortojn kaj a ten ton  por aliaj klerigaj e n tre p re n o j : 
kursoj, d iskutoj, koncertoj, horoj, k inem atografo?

Tia dub o  certe havas sian kialon. Vilaĝa artisto ofte 
neniam  eĉ vidis grandajn  urbojn  kaj havas nenian ideon pri 
profesia tea tro ;  ĉu li povas ludi pli arte, ol iu ajn m ez
bona p ro fes iu lo?  La ludado de  tiaj artistoj ne povas kon
tentigi la estetikon de  postu lem a urbano.

Sed  la celado de  teatro en vilaĝo ne  estas servi Ja 
inklinon de  urbanoj. Vilaĝa rigardanto, ne  sperta  pri p ro 
fesia ludo, havas pli s im plan rilaton al la teatro. Lia im ag 
povo  dank’ al Dio, ne ankoraŭ m a lv iv iĝ is ; lin konten tigas 
ankaŭ ne tre  perfekta aludo je prezentata  tipo, II kom ple
tigas ĝ in  per sia propra fantazio, kaj li ricevas ne pli m al
fortan im preson , o l urbano, ĝuan ta  ludadon  de  profesiaj 
artistoj.

Ne fervoro p o r  vera teatro es tigas  tian skeptikecon de 
urbaj inteligentuloj. Ĝi m ontras nur, ke la urbaj klasoj pli 
kaj pli ignoras  la vivon de la p o po lo , gian a n im o n ; ili ĉiam 
pli nee  rilatigas al Ja p op o lo . T ion pruvas la kreskanta 
m alatento  je  la literaturo reprezentanta Ia popo lan  vivon
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kaj la kreskanta sukceso nur de tiaj verkoj, en kiuj la vila- 
ganaro estas figurata so le  per mallumaj trajtoj. La ignoro  
de  urbanoj atingis tian gradon , ke famaj verkistoj ne verkas 
teatrejojn e! la vi laga vivo kaj ia urbaj teatroj ne surscenigas 
ilin; la teatrajojn el la vilaĝa vivo evitas ne nur profesiaj 
entreprenistoj, sed eĉ la teatroj kun akademiaj tendencoj, 
devantaj reflekti ta vivon en ĝia tuteco. Teatraĵo el la vilaĝa 
vivo verkita de  mi antaŭ kelkaj jaroj estis aprobita  de lite- 
raturo-teatra kom itato , kiel tauga  por reprezentado  en regnaj 
teatroj, sed kiam mi proponis  ĝin al la Aleksandra teatro 
en P e trog rado , la repertuarestro konfesis, ke ĝia aktoraro 
ne kapablas ludi la morteatraĵojn. Ili kutimis nur je salon* 
ajoj. La m ortinta A. P o te ĥ in ,1 en la m em ortago  pri sia 
kvindekjara verkado, volis surscenigi novan  teatrajon, sed 
aŭdinte, kiel la artistoj eklegis la m ogo lo jn , li forprenis sian 
teatrajon.

La m alatento al la e lm ontro  de  spirita v ivo en vilaĝanaj 
anim oj kaj la aserto, ke la arto povas esti preparata nu r en 
specialaj laboratorioj ne estas pravigeblaj. La mirinda rusa 
lingvo, kiu tiom entuziasm igis kaj kuraĝigis T urgenev  kaj 
Tolstoj estis kreata tute en specialaj institucioj, sen ia ajn 
partopreno de instruantoj, ĝi estis kreata nature kaj sen 
pere meze de la laboranta plugistaro. —  La ravaj rusaj 
kan to j:  nLuĉinuŝkau * * Mo zdo ka stepo/  kaj * Vniz po ma- 
tuŝke po Volgo* (Laŭflue de patrin jo  Volga) ne naskiĝis 
inter Ia muroj de konservatorio.

La kongreso  de  la agantoj por ia popola teatro klarigis 
ankaŭ la lakton, ke la urbana teatro  estas en d e k a d e n c o : 
talentoj fariĝas ĉiam pli maloftaj. Ĉu la viiaĝanaro tiom 
multenom bra, tute freŝa rilate a! la teatra arto, ne povus 
doni el sia medio talentajn a rtis to jn?  Tial oni ne  devas 
malfidi kaj ignori tiun ĉi m ovadon, oni devas montri plenan 
sim pation kaj laŭeblan subtenon. Oni diras, ke la vilaĝa 
teatro ne povas esti arta teatro, ĉar la rimedoj m ankas al 
la vilago, sed la arta im preso estas atingebla ne sole per 
ekstera harmonieco. La vera arta im preso postu las ion alian.

L. Tolstoj vidis veran artecon en russopola pentrado de
* diablo en la v p o to " 8 kaj neis la artecon de  kolorriĉa helpen- 
trado en la bildoj de S em irad sk i4. L. Tolstoj tiom  ŝatis la 
vilaĝan teatron, ke eĉ sian lastan vivjaron li verkis por ĝi 
kom edion „ Pro ĝ i ŭ — diuj kvalitoj. “

S. Semenov.
Trad.6: A. Ŝ.

La krimkvanto de la junularo dum la milito

Ĉiutage Ia milito forprenas milojn da hom oj el plena 
maturo de P vira vivo. De la kom enco de P milito, ne  so le  
la nom bro  de la naskigoj malpliigis en Ĉiuj landoj, sed 
ankaŭ la morala nivelo de la idaro malplialtigis. La junularo, 
kiu ne ankoraŭ estas soldatigita, kaj kiun oni supozas  gardita 
kontraŭ la militkonsekvencoj, estas minacata de grava  d an 
gero. En ĉiuj landoj la krim kvanto de  la junularo  atingis

1 Fama precipe pro sia dramo el ia popola vivo *Gor jka  ja Sudbina* (Mal
dolca Sorto).

1 Brulanta abilignero, multe uzita kaj ankoraŭ nun iafoje uzata por lumigi 
li» veganajn domojn.

* Unu el la episkopoj de la antikva Novgoroda respubliko, Johano, kaptis 
iun matenon per krucsigno Diablon en sia lavpoto, Li liberigis ĝin nur kondice ke 
ia diablo tuj portu lin Jerusalemon kaj realportu por la meso en Novgorodo,
La legendo diras, ke ia Diablo konsentis kaj plenumis tiun taskon.

‘ Pola pentristo fama je la bildo de *Lumigiloj de la Kristanaro.*
5 L* brando.
1 El revuo w fidi n emi e* (Unueco).

gradon, kiu pravigas seriozan  zo rgon . Laŭ enketo  farita d e  
la « H o m e  Office" en diversaj u rbo j d e  A nglu jo , la krira- 
nom bro  de  junu lo j su b  16 jaroj a ltig is je  34  • /•  kon traŭ  la 
pasinta jaro. En L ondono , la n o m b ro  d e  la krimaj junuloj 
dum  la tri unuaj m onatoj d e  191 6  a ltig is  g is  2 0 0 5  kontraŭ  
1304 dum  sam a epoko  1915 . In ter ili 1314  estis  akuzitaj 
pro  Stelo. La aperado estas tro  g randega , po r  ke  on i povu  
kredi ĝ in  sendependa  de  la s o d a  strukturo  d e  la milita 
m astrum ado. Cetere, e n  la aliaj militantaj landoj, ekz. Franc
ujo kaj G erm anujo , similaj konsta to j estis  faritaj.

Ĉiuj arm- kaj laborkapablaj e lem ento j troviĝas su r  la 
batalkampo. P o r  provizi la m ilitm astrum on, la kapablo de 
la nacia ekonom io  estas streĉita ekstrem e. A nsta tau igan te  
la mankantajn fortojn, junaj, nem aturaj e lem entoj estas a lkon
dukitaj. Metitaj sen  konsidero  de  ilia forto  de  rezisto  ili 
troviĝas an taŭ  laboro, kiun ili tre m alofte fizike, neniam  
morale majstras.

En ĉi tiu nesufiĉa morala rezistforto kuŝas Ia ĝenerala 
kaŭzo de la krimeco junulara. U nuflanke la tro la d g a  la
boro  en industria en trepreno  okazigas m oralan m alfo rtigon ; 
aliflanke la junuloj altigas en sia m em konfido  pro  Ia neatendita  
posedo  de  relative altaj gajnoj. Vekigas inter ili, apud  treege 
esprim ata sen to  de  sendependo  ankaŭ frumatura ĝ u am o , kiu 
baidaŭ degeneras en malĉastecon. Ili konsideras jam  kiel 
heroaĵon ribeli kontraŭ  Ĉiu antaŭrim edo, kon traŭ  ĉiu pli alta 
forto, pri kies utileco ili havas tre malklaran ideon. Ju s to  
aŭ maljusto estas al ili signifoj nekom prenataj, ne povintaj 
ankoraŭ evolui en ilia konscio . La esenco  de  la v ivo  trov 
iĝas po r ili en la e tendo  de la senkatenaj fortoj, antaŭsent- 
itaj nekonate  kaj neatendite . D e tiu s ta to  gis la krimo estas 
nu r  m allonga paŝo. La patroj p lejparte  estas mobilizitaj aŭ 
okupitaj en industria en trepreno , tiel, ke ili ne  povas  observi 
sufiĉe la infanojn. La o b se rv o  de  la patrino  ne  sufiĉas por 
gvid i la junulo jn  tro  m em konfidajn , tiel ke fine ili tu te  estas 
lasitaj al senbrideco.

Tre ruinigan influon su r  la junularo  oni Suldas al la 
k inem atografo . L a  senpensa  instink tem o de  la k inodram oj 
efikas po tence  su r  la junaj anim oj kaj la akra p rezen to  igas 
ilin arangi tiajn scenojn  efektive. O kazis ja  ne lo n g e  en 
A nglujo , ke ju n u lo  volis  strangoli sian fratinon, nur ĉar li 
vidis similan scenon en  la k inem atografo. La militfilmoj 
ankoraŭ superas laŭ efiko la krimulajn romanojn.

Tiuj m albonaj inklinoj de  la junuloj hod iaŭ  estas forte 
influataj de  la milita an im stato , kiu kreis a tm osferon, p lenan de 
perforto, de  krudaj instinktoj kaj maltima kuraĝo. K onatuloj, 
revenintaj el pli aŭ malpli proksim a teritorio de  la milito, 
d isvastigas la plej terurajn rakontojn, kiujn la junuloj aŭs- 
kultas avide, p ligrandigante  per la ekscitita fantazio. La 
akra enhavo  de  tiuj travivaĵoj —  kaj n u r  tiu estas kon
siderata de  la junuloj —  influas ilian tu tan  pensm anieron .

Ankaŭ Ĉe la virinoj kaj knabinoj la milita an im stato  
havis sim ilajn sekvojn. La peza laboro, dum pace  farita de  
viroj, malfortigis la virinojn fizike kaj m o ra le ;  ni ja k o n 
statas inter la multaj sekvoj de la in tensa laboro  la pli
g rand igon  de  la prostitucio en ĉiuj grandurboj.

ĉ e  la knabo la plej ofta devo jigo  es tas  la Stelo, kiu 
ĉe la junuloj ne  estas en rilato kun  la ekonom ia mizero 
kiel Ĉe la plenkreskuloj. En L o ndo no  tiaj Steloj alprenis 
strangajn  form ojn, konform e al la tem po . Favorate p e r  la 
m allum o de  la Cefaj stratoj, la junuloj atakas veturilojn, 
Ĉaretojn, starantajn an taŭ  la m agazenoj po r  la ek sp ed o  de  
la komercejoj, kaj m alaperas sub  la g a rd o  d e  la m allum o 
kun la akiraĵo. Versajne ili s in  kredas kuraĝaj esploristoj 
atakantaj malamikan provizan taĉm enton .

Plej m algoje estas ĉe tiuj okazintajoj, ke tiuj junaj e le
m entoj, kiuj g randparte  nur p ro  facilanimeco faras delikton, 
baidaŭ ree trovigas pro  la sam a afero antaŭ  la ju g is to ,  tiel
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ke la estonta generado ne povas atendi kion ĝi esperas 
kaj klon ĝi bezonas, ĉ i tiu rigardo donas al la bildo de 
la estonta sodo tnalĝojigan bazon, kiun oni tro optimiste 
jam pentris laŭ siaj propraj esperoj, ne konsiderinte la jam 
hodiaŭ kontroleblajn konsekvencojn de la nuntempaj drkons- 
tancoj. H. J.

La edukado ĉe ia Filipina Insularo

K onsekvenco de  la tu tm onda  milito estos , ke ĝ i ĉie 
kondukos al p livastigo  de la «principo de  e lik o " , tio estas 
adap tigo  de  la rim edoj ai la celo, praktika o rgan izo  bazanta 
su r  la sperto, ne  su r  abstraktaj principoj aŭ  su r  antikvaj 
rutinoj. P o r  ripari la perdojn kauzitajn de  dumjaraj de truego j 
kaj p o r  elteni je  la postm ilita ekonom ia batalado, estos 
necese valorigi la ĝ is  nun ne ankoraŭ ekspluatitajn  landojn. 
La kunlaborado kun la indigenoj Cie farigos necesa, kaj la 
p roduktado  grandparte  d ep en dos  de la efiko de I’ eduk
m etodoj.

J e  la fino de  I’ XlXe jarcento, Britujo kaj Francujo d o n 
an te  troan signifon al la libra instruado faris en tiu rilato 
gravajn erarojn ĉe sia kolonia politiko. Je  la tiama epoko, 
U sono  ne havis kolonion, sed  al ĝi sin trudis la problem o 
pri la kapablo de la diversaj rasoj, pro la neceseco asimili 
la arojn de  slavaj, judaj, italaj, germ anaj enm igrantoj. La 
sukcesoj atingitaj dank ' ai la objektiveco de iliaj edukm etodoj 
p ligrandig is  ilian kapablon por la kolonia administrado. 
D ank’ ai tiuj samaj m etodo j, illaj misiistoj, en ĥ in u jo ,  plene 
ŝanĝis la m alnovan, precipe doktrinan, p ropagandidealon  de 
ia britaj misioj. Ankaŭ atentinda estas ilia ag ado  ĉe la 
Filipina Insularo.

La profesia instruado estas fakte la karakterizo de ilia 
eduklaboro  sur tiu Ĉi insularo. En neniu  alia lando en la 
m ondo , tio  okazis kun tia sistem a m etodo , kaj la mirinda 
laboro de la Amerikanoj meritas, ke ĝin e ls tudu  ĉiuj in teres
uloj pri indigena instruado. La Amerikanoj Sajne m ulte p ro 
gresis rilate al la so lvo  de tiu malfacila problem o, nom e 
kiel eduki ind iĝenon , tiel ke li ne  estu vanta klerulo, kaj 
tiel ke ne  tro m ultigu la nom bro  de la komercoficistoj ne
kapablaj, neutiligeblaj, kaj sekve malkontentaj.

J e  la nuna tem p o  la Edukoficejo sin okupas pri la funk
ciigo de logika kaj gradigita  p rogram o de profesia instruado, 
kiu restas en intima harm onio  kun la industriaj bezonoj de 
la Filipina societo. Fakte, la Amerikanoj preparas la Fili
pinajn gejunulojn en kiel eble plej praktika m aniero por 
la industria, komerca kaj hejm a laborado, kiu pli malfrue 
okupos ilian agadon .

La loĝan taro  de  la Filipina Insularo sum as proksim um e 
ok m ilionojn, el kiuj pli ol duonm iliono  es tas  nu n  edukita 
Ĉe la unuagradaj, mezaj aŭ duagradaj lernejoj sub  la kon 
trolo  de  la Oficejo. La geknaboj eniras en la unuagradan 
lernejon je  la aĝ o  de  sep jaroj kaj pasas tra kvar gradoj. 
Ĉe la unua, la klasoj dauras kvar horojn  kaj d u o n o n  tage, 
kaj kvin Ĉe la aliaj gradoj. Kvarono de  tiu tem po  estas 
uzata po r la profesia laborado , precipe por la kudrado  kaj 
teksado. La Filipina Insularo estas riĉa je  fibraj p lan to j:  
filikoj, gram inacoj, bam buoj, palm arboj, ro tango j. Tiuj plantoj 
estas utiligeblaj por nekredebla nom bro  de  uzoj, de la k ons
truado  de dom oj ĝ is  la fabrikado de vestajoj, kaj unu  el 
la plej utilaj bultenoj publikigataj de  la Oficejo priskribas 
tiujn p lanto jn , ilian p reparm etodon  kaj uzm anieron . En la 
m uzeo, kiu troviĝas Ĉe la s idejo  de  I’ Oficejo, estas videblaj 
specim enoj de  Carinaj korboj fabrikitaj de ok- aŭ n a b a ra j  
infanoj.

Elirinte de  la unuagrada lernejo, g randa  nom bro  de 
infanoj, ĉirkaŭ la dek-unua jaro, vizitas unu  el la mezaj 
lernejoj. Tle kom encas jam la sp ed a liĝ o . Tiu specialiĝo, 
tiel frue enkondukita , ŝajnas pravigi pro  la enlandaj kondiĉoj. 
Se ĝ i  estus  prokrastata ĝ is  la infanoj eniras en la duagradan 
lernejon, granda parto  el ili forlasus la instruejojn sen ia 
speciala preparo, kiu farus ilin kapablaj utile labori en la 
pli-malpli m odesta j kondiĉoj, al kiuj estas destinataj la pli
multaj el ili. Ekzistas ses instrufakoj: edukado ĝenerala, 
form ado d e  instruistoj, terkulturo, komerco, hejma laboro, 
kaj negoco j. Certe, ne Ĉiu lernejo havas la ses nom itajn 
fakojn. Sed la 2 7 8  mezaj lernejoj estas dissemataj tiamaniere 
tra la insuloj, ke ĉiu lernanto troviĝas en praktikaj kondicoj, 
kiuj perm esas al li libere elekti la fakon.

En la fako de la ĝenerala edukado, kvarono de I’ tem po 
estas uzata po r la m anlaboro. La unuan jaron, la knaboj 
lernas m aterion kaj m an teksadon ; en la dua, ĝardenkulturon 
kaj en la tria lignaj- kaj Carpentarton. Dum tiuj tri jaroj la 
knabinoj lernas m astrum adon. Tie ĉi ankaŭ, la Oficejo helpas 
al la instruistoj kaj al la instruatoj. Bultenoj pri la ĝarden- 
artoj, la m astrum ado, la lignaj- kaj Ĉarpentarto estis publik
ig ita j;  ili ne so le  enhavas bonegajn  konsilojn por la instru
isto, s e d  ankaŭ tre utile partoprenas je la enlanda industria 
progresado.

En la metia fako oni d o n as  gravan lokon al la desegno, 
kaj ĉiu tage la knaboj pasigas du aŭ tri horo jn  en la labor
ejoj. Ili fabrikas m eblojn el m ahagono , riparas aŭtom obilojn, 
faras lignajn laborojn, m aŝinojn, senca jo jn , k. t. p.

Limigita nom bro  de lernantoj pasas de la mezaj al la 
superaj lernejoj. El tiuj Ĉi ekzistas kvardek-kvar, sed nur 
dek-ses donas plenan kurson  en kvar jaroj. Kelkaj lernantoj 
poste  vizitas la Universitaton. Aliaj pasigas du aŭ tri jarojn 
en duagrada lernejo, kaj tiam vizitas superan  komercan lern
ejon, la centran terkulturan lernejon de  Luzon aŭ specialajn 
lernejojn.

La tuta s is tem o estas tre m etode konstruita de ia fun 
dam ento  ; la Eduk-Oficejo cetere kreos laŭ la bezonoj novajn 
duagradajn  lernejojn. Eri ĉiuj tiuj lernejoj, la instruado far
iĝas per la angla lingvo, kaj la infanoj ne lernas alian 
lingvon antaŭ  ol ili vizitos la superajn lernejojn, eĉ en tiuj 
ĉi la nom bro  de la junuloj studantaj alian lingvon estas 
malgrava. La ŝtatana edukado, sub  tiu aŭ alia form o, ludas 
ŝatindan rolon. Citinda estas admirinda libreto t i to l i ta : Bona 
tono kaj bona  konduto , uzata en Ĉiuj elementaj lernejoj.

Pli ol 10 ,00 0  instruistoj estas okupataj je tiu eduka 
agado, kaj 94 %  el ili devenas el la Filipina Insularo mem. 
La sum a elspezo atingas 35 m ilionojn da frankoj. En H in d 
ujo, kun tridek-okobla loĝantaro, Britujo elspezas apenaŭ pli 
o! 125 milionoj da frankoj jare por la publika instruado.

L  S.
Trad.': A. R.

1 El Tournai de Genive".

Al niaj abonantoj
La abonantoj, kiu j estos senpere informataj pri finigo  

de sia reabono, estas petataj, kiel eble plej baldaŭ sendi 
al ni la sumon de 5 frankoj (svisa valoro) per postman- 
dato aŭ respondkuponoj.

Escepte, ni ankaŭ akceptos sesmonatajn abonojn po
2. 50 frankoj.

La abonantoj, kiuj militservas aŭ estas militkaptitoj 
ka j ne havas la eblon nun sendi sian reabonon, bonvolu 
nin informi.
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*  N O T O J  *
Statistiko pri la militkostoj. — Ne enkalkulante la el

spezojn de la neŭtralaj Ŝtatoj, la militkostoj je ia fino de 1916 
atingas 350 miliardojn da frankoj. En tiu cifero ne estas entenataj 
la perdoj pro la haltado de la produktanta laboro, la asekurvaloro 
de la oferitaj homvivoj, nek la domaĝoj ĉe la militaj teritorioj.

Por laksi la grandegecon de Uu sumo de 350 miliardoj, oni 
povas diri, ke ia tuto de I’oro eltirita de la eltrovo de Ameriko ĝis 
nun ne superas 85 miliardojn da frankoj. La fervoja retaro kons
truita sur ia terglobo de post la elpenso de Ia fervojoj necesigis 
elspezojn de 300 miliardoj.

La enloĝantaro de la miiitantaj landoj kun la kolonioj repre
zentas la 6 0 %  de la homaro; tiuj ŝtatoj posedas 5 3 %  de la sur
faco de I’terglobo kaj ilia komerco atingas 70 %> de la mondkomerco.

Laŭ tiuj ciferoj, oni penu reprezenti al si la universalan ruin
igon, kiun kaŭzos tiu ĉi militego, se, kun senĉese la kreskanta 
produktado de la municioj, ĝi dauras ankoraŭ unu aŭ du jarojn. — 
Laŭ raporto de Basler Handelsbank.

. . Infanoj kaj kinematografo. — La instruistaro de la urbo 
Bern (Svisujo) faris enketon pri la vizitado de la lernejaj junuloj 
ai la kinematografejoj. Tiu enketo, je kiu partoprenis 95 mezaj 
kaj superaj klasoj, donis la jenajn rezultatojn: El 3300 infanoj, la 
duono iris al ia kinematografejo okaze, la triono ofte kaj eĉ tre 
regule. Nur sesono neniam iris.

Interesa estas la statistiko pri la spektakloj prezentitaj al tiuj 
infanoj. Kion do vidis tiuj 2750 infanoj aŭ junuloj? Estis bildoj 
de geografio 1656, de tekniko kaj industrio 1353, de in te rba ti^  
1914, de geedzaj disputoj 1286, de ebriuloj 1350, de forlasoj de 
infanoj 367, forprenoj 1160, vendo de infanoj 163, adultoj 1120, 
kiel homoj estis mortigitaj 1224, venenigitaj 625, sufokitaj 447, 
dronigitaj 407, turmentegi taj 203, bruligitaj 23, enterigitaj vivante 
8, enmurigitaj 4, raboj 1645, Steloj 1179, bruligoj kaj mortigoj 1171, 
memmortigoj 765, detektiv-romanoj 1225, k. t. p.

La arangintoj de la enketo Sajne forgesis kalkuli la senti- 
mentalegajn kaj vidigajn scenojn, kiuj pro sla malspriteco kaj 
neverŝajneco estas preskaŭ tiel dangeraj kiel la krimaj scenoj. . .

Johan-Kristofo
(Fragmento) 

de Romain Rolland

(Daurigo.)
En la tago kiam Metaloro, enirinta sur la pinto de I’piedoj, 

estis neatendite ekvidinta la infanon sidantan antaŭ la klavaro, li 
momenton observis lin; kaj subita ideo trapasis lian spiriton. 
.Malgranda mirindulo li povus e s t i ! . . .  Kiel li ne jam pensis pri 
t i o ? . . .  Kia sukceso por la fam ilio ! .. .  Sendube li kredis, ke la 
knabo estos nur maldelikatulo kiel lia patrino. Sed provi kostis 
nenion. Jen Santo! Li p ro m en ig i  lin tra Germanujo, eble ankaŭ 
eksterlande. Tio estus goja vivo, eĉ nobla.* — Melkioro ĉiam sercis
la kapatan noblecon de ciuj siaj agoj; kaj estis malofte, ke li post 
pripenso ne trovis ĝin.

Hon decidinte, tuj post la vesperman]©, li denove sidigis la 
infanon antaŭ la piano, kaj ripetigis al Ii la lecionon de la tago, 
gis iiaj okuloj fermigis pro laceco. La morgaŭan tagon, tri lecionoj. 
La postmorgaŭan tagon ankaŭ, kaj de tiam ĉiutage. Kristofo rapide 
lacigis: poste, ii sentis enucgon; fine, li ne plu eltenis kaj decidis 
ribeligi. Sensenca estis ia laboro, kiun oni postulis de li; li devis

nur kiel eble plej rapide kurigi la fingrojn sur la klavoj, lerte mala
perigante la dikfingron, aŭ moligi la kvaran fingron, kiu mallerte 
algluiga inter la du najbaraj. Tio suferigis liajn nervojn; plie ĝi 
neniel estis bela. Finitaj la magiaj resonoj de la deloganta! monstroj, 
finita la universo de iam ek se t i ta j  songoj. . .  La gamoj kaj la 
ekzercoj sekvis unu la alian, sekaj, unutonaj seninteresaj, pli sen
interesaj ol la konversacioj ĉe ia tablo, ĉiam samaj, ĉiam pri la 
manganoj, kaj ĉiam pri la samaj manganoj. La infano jam distre 
auskultis la lecionojn de la patro. Severe admonita, li daurigis 
malafable. La batoj ne lasis sin atendi: ii kontraustaris kun la plej 
malbona humoro, ĉ i  atingis plej altan gradon, kiam li ian ves
peron aŭdis, ke Melkioro malkaŝas siajn projektojn en apuda cam
bro. Do, oni lin tiamaniere enuigis, oni lin devigis tuŝi eburpecojn 
dum la tuta tago, nur por fari el li montrobeston I Li eĉ ne plu 
havis la tempon fari viziton al sla kara rivero. Kial do oni obstine 
persekutis lin ? — Li estis indignita, vundita en sia fiereco kaj 
libereco. Li decidis, ke H ne plu ludos muzikon, aŭ kiel eble plej 
malbone, kaj senkuraĝieos sian patron. Tio estus malfacila, sed 
necesas gardi sian sendependecon.

De la posta leciono, li provis plenumi sian planon. Li diligente 
penis frapi flanke de la notoj, kaj konstante fuŝi. Melkioro kriis, 
kriegis, kaj ekbatis. Li havis fortikan liniilon. Je ĉiu malgusta noto, 
Ii frapis la fingrojn de la infano, kaj surdige koierkriegis al lia orelo. 
Kristofo grimacis de doloro; li mordis al si Ia lipojn por ne plori, 
kaj stoike daŭrigis ludaĉi, enŝultrigante la kapon je ĉiu atendota 
bato. Sed H baldaŭ eksentis, ke malbona estas la sistemo. Melkioro 
estis tiel obstina kiel Ii; kaj li juris, ke eĉ se por tlo li bezonus 
du tagojn kaj du noktojn, li rezignos je nenia noto, ĝis ĝi estos 
korekte ludita. Sed Kristofo tro bonkonscience penis neniam ludi 
guste; Melkioro eksuspektis la ruzon, vidante, ke je ĉiu frapo la 
malgranda mano peze falas flanken, kun evidenta malbonvolo. La 
batoj per la liniilo plimultigis; Kristofo ne plu sentis siajn fingrojn. 
Li kompatinde ploris, silente, enspirante siajn singultojn kaj plorojn. 
Li komprenis, ke tiamaniere nenio estas atingebla; necese estis 
alpreni ekstreman decidon. Li haltis, kaj antaŭtimante pri la fulmo
tondro de li elvokota, li kurage diris :

— Paĉjo, mi ne plu volas ludi.
Melkioro ekmiregis:
— Kio! Kio I . .  . li kriis.
Li rompskuadis ai li la brakon. Kristofo, pli kaj pli tremante, 

kaj levante la kubuton por sin Ŝirmi kontraŭ ia batoj, daŭrigis:
— Mi ne plu volas ludi. Unue, ĉar mi ne volas esti frapata.

K aj. . .
Li ne povis fini. Terura vangfrapo tranĉis al Ii la spiradon. 

Melkioro kriegis:
— Ahi vi ne volas esti frapata? Vi ne v o la s ? . . .
Estis seninterrompa batado. Kristofo plendegis:
—- P lie . . .  ml ne amas la muzikon I . . .  ml ne amas la mu

zikon I . . .
Li elglitis el sia sego. Melkioro lin perforte residigis, kaj frapis 

al li la manartikojn kontraŭ la klavaro. Li kriis:
— Vi lu d o s!
Kaj Kristofo respondis:
— Nei ne! Mi ne ludos!
Melkioro devis rezigni. Lin superŝutinte per batoj, li elpelis 

lin, dirante, ke li nenion povos mangi dum tuta tago, dum tuta 
monato, antaŭ ol Ii estos ludinta ĉiujn ekzercojn, ne preterlasinte 
eĉ unu. Li puŝis lin eksteren per piedbato je Ia postaĵo, kaj brufer
mis la pordon.

Kristofo trovigis en la Stuparo, la malpura kaj senluma Stu- 
paraĉo. Aerblovo venis tra la rompita vitro de fenestreto; Ia mal
sekaj© elsonigis ĉe la muroj. Kristofo sidigis sur unu el la ma
kulitaj Stupoj; lia koro saltis en la brusto, pro kolero kaj emocio. 
Mallaute, li insultis sian patron: .

— B esto! jen vi estas! Besto . . .  maldelikatulo . . .  bruto I jes, 
bruto I . . .  kaj mi vin malamas, malamas. . .  o h ! kiei rai volus, ke 
vi estu mortinta, mortinta!
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Ua brusto ^veligis. U  senespere rigardadis la makulita» Stuparon, 
ia aranea Jon balanca tan de i’ vento super ia rompita vitro. U  sentis 
sin sola, perdita en sia malfeliĉo. Li rigardis ia malplenon inter la 
stangetoj de la balustrado. . .  Kial U sin ne Jetus malsupren ? . . .  
aŭ tra la fe n e s tro ? . . .  Jes, kial li ne mortigus sin por ilin puni? 
Kian konsdencriproĉon iii havus! Li jam audis la bruon de sia 
falo en ia Stuparo. La supra pordo subite malferni {ĝis. Timpremita] 
voĉo j 'k riis :  .L i  falis! li falis!* Oni malsuprensaltis la Stuparon. 
Lia patro, lia patrino plorante sin jetis sur lian korpon, ŝi singultis: 
.Estas via kulpo! Estas vi, kiu mortigis lin!* Li agitadis la brakojn, 
surgenuis, frapadis la kapon kontraŭ la balustrado, kriante : ,  Mi 
estas krimulo! Mi estas krimulo!* — Tiu vidajo plimildigis lian 
ĉagrenon. Li preskaŭ kompatis pri tiuj, kiuj priploris l in ; sed poste 
li pensis, ke ili estas prave punataj, kaj li guis sian venĝon. . .

Elpensinte tiun historion, li sin retrovis malsupre de la Stuparo, 
en la mallumo; li ankoraŭ fojon rigardis malsupren, kaj tute ne 
plu deziris sin alĵeti. Eĉ, li tremetis, kaj malproksi migis de I’bordo, 
pensante, ke li povus forfali. Tiam li sin sentis kaptito, kiel birdeto 
en kago, kaptito por ĉiam, sen ia alia rimedo ol rompi al si la 
kapon kaj sin dolori. Li ploris, ploradis; kaj ii frotadis al si la 
okulojn per malpuraj manetoj, tiel ke H baldaŭ estis tute ŝmirita. 
Plorante, li daurigis rigardi la ajojn lin ĉirkaŭantajn; kaj tio lin 
disiris. Li momenton haltis gemi por observi la araneon, kiu jus 
moviĝis. Poste, li rekomencis, sed maipli konvinke. Li auskultis sin 
plori, kaj automate daurigis sian zumadon, ne plu bone sciante kial. 
Li baldaŭ leviĝis; lin altiris la fenestro. Li sidigis sur la malsuperan 
randon, singardeme restante ĉe la fundo, kaj ksrigardante la ara
neon, kiu interesis lin, sed naŭzigis.

La Rejno fluadis malsupre de la domo. El la fenestro de 
I'Stuparo, oni kvazaŭ flugpendis super la rivero kiel en moviga 
ĉielo. Kristofo ĉiam longe rigardis ĝin, kiam li malsupreniris la 
Stupojn, lametante; sed neniam li ankoraŭ vidis ĝin, kiel hodiaŭ. 
La ĉagreno akrigas la sentojn; Sajnas, ke ĉio e n g r a v u r i s  pli bone 
en la rigardoj, post kiam la ploroj forlavis la velkajn postesignojn 
de I’rememoroj. La rivero aperis al la infano kiel estajo, — estajo 
neklarigebla, sed kiom pli potenca ol ĉiuj de li konataj! Kristofo 
klinigis por pli bone vidi; li algluis sian buŝon kaj alplatigis sian 
nazon sur la vitron. Kien ĝi iris? Kion ĝi volis? d i  Sajnis libera, 
certa pri sia vojo . . .  Nenio povis ĝin haltigi. Je kioma ajn horo 
de I’tago aŭ de I’nokto, kun Ia pluvo aŭ la suno en la ĉielo, kun 
la ĝojo aŭ la ĉagreno en la domo, ĝi pasadis; kaj oni sentis, ke 
al ĝi ĉio tio estas indiferenta, ke ĝi neniam estas aflikta, ke ĝi 
guas sian forton. Kia ĝojo esti kiel ĝi, kuradi tra la herbejoj, la 
salikbranĉoj. la brilantaj Stonetoj, la kraketantaj sableroj, kaj zorgi 
pri nenio, esti ĝenata de nenio, esti libera \ . . .

La infano rigardis kaj auskultis avide; ŝajnis al li, ke forportas 
lin la rivero, ke li pasas kun ĝ i . . .  Kiam li fermis la okulojn, li J 
vidis kolorojn: bluan, verdan, flavan, ruĝan, kaj grandajn kurantajn 
ombrojn, kaj etendajojn de su n o . . .  Precizigas la bildoj. Jen larga 
ebenajo, kanoj, spikoj ondigantaj sub la venteto saturata de freŝa 
herbo kaj de mento, ĉ ie  floroj, cejanoj, papavoj, violoj. Kiel bele 
estas! Kiel bone estus kuŝiĝi en la densa kaj dolĉa herbo! . . .  
Kristofo sentas sin goja kaj ebrieta, same kiam lia patro je la 
festotagoj enverŝas ioni da Rejna vino en lian g lason . . .  — La 
rivero pasas . . .  La pejzago Sangis. . .  Nun estas arboj kliniĝantaj 
super Ia akvo; iliaj dentumitaj folioj, kiel manetoj, tem pigas, 
agitiĝas kaj returnigas en la ondaro. Vilago, inter la arboj, respe
guligas en la rivero. Oni vidas la cipresojn kaj la krucojn de la 
mortintejo super la blanka muro, kiun tuŝetas la akvofluo. — Poste, 
estas Stonegoj, intermonto, vinberejoj sur deklivoj, abiareto, kaj Ia 
ruinigitaj kasteloj. . .  — Kaj denove, la ebenajo, la grenspikoj, la 
birdoj, la suno . . .

La granda verda maso de la rivero daŭras pasadi, kiel unu sola 
penso, sen ondoj, preskaŭ sen fadenoj, brila kiel muaro. Kristofo 
jam ne vidas ĝin; Ii tute fermis la okulojn por pli bone auskulti. 
Tiu .konstanta murmurado lin plenigas kaj kaptumigas; lin tiradas 
tiu eterna kaj superregema revo, kiu iras oni ne scias kien. El Ia

tumulta ondaro, alsaltas rapidemaj ritmoj kun arda ĝojo. Kaj laŭ 
tiuj ritmoj supreniras muzikoj, kiel vinbero alrampanta laŭ ia krado: 
arpeĝoj de arĝentsonaj klavaroj, doloraj violonoj, velurecaj flutoj 
kun rondaj sonoj. — La pejzaĝoj malaperis. i.a rivero malaperis: 
Flugpendas ia stranga, mola, krepuska atmosfero. Kristofo tremas 
de emocio. Kion li do nun vidas? Oh! la ĉarmaj aperadoj! . . . — 
Lin vokas brunbukla knabino, sopira kaj moka . . .  Paleta vizago 
de juna knabo kun bluaj okuloj lin rigardas melankolie . . .  Aliaj 
ridetoj, aliaj okuloj — scivolaj kaj delogaj rigardoj, kiuj ruĝlgas 
lin — kaj amemaj, doloraj okuloj, kiel bona rigardo de hundo — 
kaj ordonemaj okuloj, kaj okuloj de suferado . . .  Kaj tiu palega 
virina vizago, kiu kun nigraj haroj kaj fermita buŝo per siaj grand
egaj okuloj lin fiksadas kun doloriga intenseco . . .  Kaj la plej 
amata el ĉiuj, la knabino, kiu ridetas al li kun siaj klaraj okuloj, 
la buŝo duonfermita, la dentetoj b r ilan ta j. . .  Ah! la bela rideto 
indulgema kaj amanta! ĝi kareseme moligas la koron! kiel boniga 
ĝi estas! kiel multe amata! Ankoraŭ! Al mi ridetu ankoraŭ! ne 
foriru! . . .  Ho ve! ĝi jam malaperis! . . .  Sed en la koro ĝi poste
n a s  neesprimeblan mildecon. Nenio malbona, nenio malĝoja plu 
estas, nenio plu ekzistas . . .  Nenio, krom facila revo, serena mu
ziko, kiu flugas en sunradio, kiel aranea silkfadeno dum ia belaj 
someraj v e s p e ro j . . .  — Kio do jus pasis? Kiaj estas tiuj bildoj, 
kiuj trapenetris la infanon je malgojo kaj milda emocio? Neniam
ii ankoraŭ vidis ilin; kaj tamen ilin li jam konis: ilin li rekonas. 
De kie ili venas? De kiu profundajo de I 'Estajo? Ĉu de tio, kto 
estis . . .  aŭ de tio. kio estos? . . .

Nun, ĉio malaperas, ĉia formo forfluidiĝas. — Lastfojojn ankoraŭ, 
tra nuba vualo, kvazaŭ oni tre alte Svebus super ĝi, la rivero aperas, 
superondanta la kampojn, fluanta majeste, malrapide, preskaŭ sen
move. Tute malproksime, kiel Stala brilo je la rando de I’ hori
zonto, akva ebenajo, linio de tremantaj ondoj — Ia Maro. La 
rivero kuras al ĝi. ĉ i  Sajnas kuri al la rivero kaj ĝin altiri. Kaj 
la rivero volas ĝin kaj tuj enperdiĝos en ĝian internon . . .  — Rond
iradas la muziko, kaj balanciĝas la belaj dancritmoj; en sia fina 
turnigado ili ĉion dispelas . . .  La animo libera traflugas la spacon, 
kiel la hirundoj, ebriaj de aero, trairas ia ĉielon kun akutaj krioj . . .  
Ĝojo! ĝojo! Nenio plu e s t a s ! . . ,  O senfina feliĉo! . . .

La horoj jam pasis, la vespero aperis, la Stuparo mallumigis. 
Pluvgutoj desegnis sur la robo de I’ rivero dancerojn rondelojn, 
kiujn fortiris la akvofluo lafoje arbobranĉo, kelkaj nigraj Seloj 
senbrue pasadis kaj foriris. La mortigema araneo satmanginte 
retirigis en Ia plej malhela angulo — kaj la malgranda Kristofo, 
je ia bordo de la fenestreto, ankoraŭ restadis klinite, kun sia pala, 
makulita vizago radianta de feliĉo. Li dormadis.

Trad.: H. H.

Se mi scius ion utilan al mia patrujo, klo estus malutila al 
Eŭropo kaj al la homaro, mi rigardus ĝian maikaŝon kiel krimon.

Montesquieu.
La nacia malamo prezentas tiun apartan karakteron, ke vi tro

vos ĝin ĉiam pii intensa, pli akra, ju pli vi malsupreniras la Stup
aron de la klereco. Sed estas Stupo, kie ĝi tute malaperas, kle oni 
sentas la feliĉon aŭ malfeliĉon de najbara popolo tute kiel tiun de 
propra lando. Goethe.

Kiu serĉas la veron, tiu devas aparteni al neniu lando.
Voltaire.

Mia amo al Ia patrujo neniam fermis al mi la okulojn pri la 
merito de la fremduloj; kontraŭe, ju pli bona patrioto mi estas, des 
pli mi penas riĉigi mian landon je la trezoroj, kiuj ne naskigis 
interne de ĝi. Voltaire.

La milito estas proceso, kiu ruinigas ia malgajnanto!! kaj la 
gajnanton. Elizabeto de Anglujo.

Mi gardu min de patriotismo, kiu malhelpus min esti mond
civitano. Lessing.
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Bileto de blankbarbulo
Stoikaj pagoj

al militkaptita filo. kiu forkuris, estas 
rekaptita kaj, dum longaj semajnoj, ne 
povis doni signon de vivu.

t la Naturo, kiti ĉion donas kaj ĉion reprenas, kiu 
donis la filon ka j la fraton , ka j lin reprenis, diras 
la viro klera kaj modesta: „Donu tion, kion v i  volas, 

reprenu tion, kion v i volas." Kaj tion li diras ne spitvete, 
sed obeeme kaj danke.

ĉiam  konsideru la tutan dauran ka j la tutan substan
con! ĉio, aparte konsiderata, estas rilate al la mateno 
kvazan grajno de milio, rilate al la tempo kvazaŭ turnigo 
de borileto.

Nia mastro estas la natura lego: tiu, kiu ĝin malobeas, 
estas malfidelulo. Same tiu, kiu ploras, aŭ koleras, aŭ 
timas, aŭ volas, ke io ne okazis, ne okazas, ne okazos, 
dum rio estas jam  decidita de Titi, kiu, dion reganta, estas 
la Lego komuna por ĉiuj, tiu ci do plorante, kolerante, 
timante malfidelulo estas.

N i Ĉiam pripensu, ke antaŭe Ĉio okazis, kiel g i okazas 
nun kaj ĉiam okazos. Ĉiuj tiuj dramoj, ĉiuj tiu j scenoj, 
kiujn via propra sperto konis aŭ vin konigis, la historio 
de la antaŭajoj, estu Ĉiam antaŭ v ia j okuloj: la samo 
ĉiam, aliaj nur la aktoroj.

A l sola racia estajo estas donita: m em vole obei la 
okazintajojn; ilin obei, estas komuna neceseco.

Paroladi pri tio, kio devas esti bona viro, ne estas 
grave nek necese, sed tio nur: esti bona v iro !

Tzi Marko Aurelio.
Trad.: Th. Cart.

ESPERANTO-KONGRESOJ

Kunsido de Germanaj Esperantistoj
Je fa 9 —10 decembro, la unuan fojon dum la milito, mult

nombraj germanaj Esperantistoj kunvenis en Dresden. La jenaj 
grupoj estis reprezentitaj: Berlin, Braunschweig, Breslau, Bromberg, 
Dresden, Hamburg, Leipzig, Potsdam, Deuben, Seifhennersdorf, 
Magdeburg, k. t. p. Salutesprimoj estis senditaj de konataj Esper
antistoj ne povintaj ĉeesti kaj de membroj sur la batalkampo.

La kunvenoj estis prezidataj de S-ro deputato D-ro Steche. 
S-ro von Frenckell prezentis raporton pri la agado de G. E. A. dum 
la milito, speciale aludante je la datinda agado de la Asocio rilate 
al serĉado de malaperintoj kaj helpado por militkaptitoj. El la 
raporto rezultas, kc la dummilita stato de la movado en Germanujo 
estas bona.

S-ro D-ro Arnhold raportis pri Ia kasstato, kiu ankaŭ estas 
kontentiga.

Poste estis priparolitaj diversaj propagandaj temoj. Oni konsilis 
disvastigi Ia gazeton .Esperanto-Splegel" (Esperanto-spegulo) por 
agado ĉc kleraj rondoj, kaj instigis la grupojn, ke ili elmontru ĝin 
ĉe publikaj legeloj kaj s o l d a t i n o j .  Abonado al .Esperanto* estis 
rekomendata. Oni proponis aranĝi kursojn por resaniĝantaj milit
istoj. Kvankam la propagando estas nuntempe limigata, oni tamen 
el la interesaj paroladoj, plejparte en flua Esperanto, ricevis la opti
mistan impreson, ke post la milito grava antaŭenpuŝo de nia mo
vado estas atendota.

Post interesa diskutado pri la sintenado de la asocio rilate al na- i 
ciaj kaj internaciaj celadoj, estis unuanime alprenita la jena rezolucio:

La milltkunveno de germanaj Esperantistoj je la 9— 10 decembro 
1916 klarigas:

1. Esperanto, kiu estas nenio alia ol intemacia helpa lingvo, 
t. e. komprenilo inter diverslingvaj homoj, havas laŭ sia celado, 
konforme al la deklaro alprenita en Boulogne s. Mer, neniaji ten
dencon, ankaŭ ne pacifistan.

2. La ideoj .nacia- kaj .pacifista' prezentas, bone komprenite, 
nenian kontraŭstaron. La laboro por plifortigo de internaciaj valoroj, 
sekve ankaŭ la pacifista laboro, ne malhelpas la tendencon, forigi 
Ia naciajn kaj patriotajn interesojn, same kiel aliflanke la nacia 
patriota laboro ne havas la intencon malpermesi la internaciajn celojn 
rilate al komerco, trafiko, scienco kaj interŝtata interkonsento de 
la popoloj.

3. La Asocio malakceptas kiel senfundamentaj la asertojn, kiuj 
estis faritaj kontraŭ la agado de iuj Esperantistoj por naciistaj aŭ 
pacifistaj celoj, ĉ i  atendas, ke ĝiaj membroj defendu siajn kon
vinkojn en nacia aŭ pacifista rilato kun la necesa takto, tiel ke 
personaj malkomprenoj ne aljuĝu ^ovinistajn* intencojn al la naci
istoj aŭ ,kontraŭnaciajn“ a! la pacifistoj por ne malhelpi al la ko
muna laboro por Esperanto."

Post la labora kunveno Ia partoprenantoj ĉeestis je sukcesplena 
festo, aranĝita de Ia Societo Esperanto, Dresden, je Ia rememorigo 
de Ia dekjara datreveno de sia fondiĝo. Entute, la militkunsido de 
ia germanaj Esperantistoj montris, ke ilia fervoro por nia alta celado 
restis sama kiel antaŭe; la estontecon de nia movado ili favore 
antaŭenrlgardas.

K R O N I K O
NI petas, ke oni bonvolu sendi Ciujn komunikejojn utilajn por la redaktado 

de Uu kroniko tiumonate antaŭ la 20». Ni plezure enpresos {iujn informojn pri 
kursoj, paroladoj, novaj grupoj, festoj, k. t. p., kaj — tiom kiom lli havas neutralan 
karakteron — komunikojn de la naciaj societoj, kies organo estas momente 
Interrompita.

Aŭstrio-Hungario.
Doubravka ap. Plieti: Fondiĝis asocio kun pli ol 30 anoj. 

S-ro Petrie faris paroladon kaj nun gvidas kurson. — Kutua Hora: 
Okazas nova kurso por komencantoj. — Phen (Pilsen): S-ro Pech 
gvidas novan kurson kun 50 gejunuloj. — Wien: S-ro H. Steinbauer 
faris paroladon pri signifo de Esp. en fervoja oficejo; 40 personoj 
sin anoncis por kurso. La Viena Esp. Unuiĝo aranĝis sukcesan 
vesperfeston. S-ro Kaftan gvidas du novajn kursojn.

Britujo.
Bristol: Kurso okazas sub la gvidado de S-ro H. Carr. — 

Burtiley: ĉ c  la duonjara kunveno, letero estis sendita al la loka 
edukada komitato por peti la enkondukon de Esp. en la lernejojn.
— Eccles: Novaj kursoj estas malfermotaj. Dum 1916 pli ol 200 
geknaboj ricevis Esp. instruon. — Enfield: Nova kurso malfermiĝis.
— Hastings: La progreso de la vintraj kursoj daŭrigas esti kon
tentiga. — Mere (Wilts): F-ino E. B. Rutter, samideanino el Aŭstralio, 
komencis viglan propagandon kaj aranĝis kurson. — Newcastle: S-ro 
R. Me. Neil komencis kurson ĉe la Skolta Asocio. — Watford: Nova 
kurso malfermiĝis.

Francujo.
Beauvais: S-ro L. Demarcy, nia agema propagandisto, jus 

eldonis bonan franclingvan propagandfolion pri Esp. kaj la milito.
— Cosne s. Loire: Laŭ permeso de S-ro inspektoro de la unua
grada instruado, F-ino Monsinjon, Del., malfermis novan kurson. — 
ly o n : Esperanto-oficejo estos starigata ĉe la granda foiro okazonta 
dum 1917. Pliajn detalojn ni donos en proksima N-ro. — Paris: 
La kunvenoj ĉiam okazas la unuan dimanĉon de ĉiu monato je 
2 '/s h., 51, rue de Clichy. Antaŭe, je 12 '/s h., oni povas ĉeesti ĉe 
la Esperantista tablo, en la restoracio Tisserand, 8 place Clichv.
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Ce la kolegio de la Sociaj scienco}, nia konata samideano, S-ro 
Agache, malfermis kurson pri arboscienco. S-ro Muffang, Del. en 
Bourg-te-Reine, gvidas kurson.

Germanujo.
Berlin: ĉ e  ia kunveno de la Esp. Gruparo, S-ro D-ro W. Winsch 

interesplene paroladis pri k  supereco de Esp. super Ido. Inter ia 
gastoj ĉeestis S-ro Grafo Arco, la konata teknika direktoro de ia 
societo por senfadena telegrafio, kiu, dank’ al la propagando de S-ro 
Dŭring, vigle interesiĝas je nia lingvo, pri kies enkonduko en la 
internacian servon de senfadena telegrafio li klopodos post la milito-
— Dresden: La membroj de UEA kunvenas regule merkredon ĉiu' 
semajne, je ia 7S/* h. en ia hotelo .Kronprinz Rudolf*, Schreiber- 
gasse 12; la hotelmastro disponigis liberan lokon, cambro 4, por 
la kunvenoj. — Stattgart: ĉ e  ia ĉefkunveno, S-ro Haussler, Dei. 
raportis kiamaniere la malfacilaĵoj de korespondado inter sud-okci
dentaj Alzasanoj kaj iliaj soldatoj en germana armeo per Esp. sol
vigis. S-ro H. peris centojn da lete r- kaj monsendaĵoj.

Hispanujo,
Madrid: S-ro Catahorra paroladis ĉe .Institucion de Amigos 

de la Ensenanza* kaj malfermis kurson. En la sama instituto ankaŭ 
parolis pri nia lingvo S-ro Cid Rey.

Nederlando.
Arnhem: La Esp. Societo kunvenas ĉiuĵaŭde vespere je 8 h. 

en la salono de S-ro Meeberg, Willemsplein. — Groningan: D-ro 
J. C. Baart de la Faille paroladis antaŭ atenta aŭskuitantaro de ĉ. 100 
personoj. Dum la pauzo estis aranĝita vendado de libroj kaj el
montrita blblioteko. Oni sendube sukcesos formi grupon. — Hardeo 
wijk: S-ro F. La Gravure komencis novan kurson, por kiu sin en
skribigis 38 belgaj internigitoj. — Rotterdam: La 12 kaj 15 decem. 
bro ia tramista grupo .Verda Stelo* feste rememoris la datrevenon 
de Ja naskigtago de nia Majstro. Proksimume 200 personoj ĉeestis 
ĉiufoje kaj entuziasme aplaŭdis la testprogramo^ La sukceso estis 
bonega. £

Norvegujo.
Holmestrand: S-ro Olaf Storen faris propagandan paroladon 

ĉe la Pedagogia Asocio. Li ripetis ĝin al ia lernantoj de la instru
ista lernejo. — Trondhjem: S-ro Ragnv. Rian faris paroladon dum 
festo de la bontemplana loĝio .Nidarheim*.

Rusujo.
Astraĥan: Nia samideano, S-ro Rosenstock, organizinto de la 

Naua, nun militkaptito, organizis kurson inter militkaptitaj oficiroj. 
En loka reallernejo de Sobolev, S-ro Artemjev gvidas duan kurson 
kun 30 partoprenantoj. Trimonata oficiala kurso por komercistoj 
komencigis. — Kars: S-ro Akopjanc aranĝis kurson por lernantoj 
de ia reala lemejo. — Moskvo: Moskva librejo .Esperanto" kons
tatas neordinaran plialtigon de la intereso al Esperanto. La mendoj 
por ia Esp. lernolibroj neniam estis tiom multnombraj kiel nun. La 
ĉiusabataj kunvenoj de Moskva Societo Esp. ĉiam pasas tre vigle. 
Preskaŭ ĉiufoje oni povas renkonti ekster-moskvajn gastojn. — 
Permj: La gepatra komitato de la gimnazio proponis, ke en la 
gimnazio ankaŭ estu instruata nia lingvo. — Petrograda: S-ro
A. M. Nedoŝivin faris raporton pri Esp. ĉe la kursoj de Societo por 
disvastigo de komercaj scioj. S-ro V. A. Dmitrijev tie gvidas kurson 
kun 25 personoj. La societo .Putnik* (Vojagantoj celanta helpi al 
vojagantoj en Rusujo kaj interne de Rusujo akceptis Esperanton por 
sia uzado egalrajte kun aliaj lingvoj. La societo vendas Esp. gvid
librojn, donas informojn pri Esp. Petrograda Societo Esp. Adreso;
12, Sadovaja. — Smolensk: En la gimnazio de Voronin, S-ro 
M. Isakovskij propagandas nian lingvon. — Tula: Oni decidis orga
nizi Esp. societon. Loka gazeto publikigis grandan propagandan 
artikolon de S-ro I. A. Lebedev. — Zaporoĵje Kamenskoje: ĉ e  la 
virina gimnazio Esp. estas enkondukita kiel laŭvola fako. La deziron,
studi Esp., esprimis 75 gimnazianino]. Kiel instruisto estis invitita 
S-ro Br. Radziminskij.

Svedujo.
En la gazeto ,Antlkrigsorder\ organo de la k o n ta m n i ta  Ligo, 

aperis «ustrita artikolo de S-ro Adamson pri ia urĝeco de Esp. por 
pH bona ftiterkonatiĝo de la nacioj. — Falan: Kurson gvidas semi
naria instruisto F-ino Anna Persson. — Skora: S-ro Rosenberg 
gvidas kurson por membroj de la laborista komunumo.

Svisujo.
NeudiĜtel: En ia kunsido de i'Kantona Konsilantaro, unu el la 

konsilantoj proponis, okaze de la nova lego de publika instruo, ke 
la ŝtato NeucMtel'a oficiale enkonduku devigan instruon de Esp. 
en la publikajn lernejojn. 27 konsilantoj voĉdonis por kaj 29 kon
traŭ. Do. la plimulto estis nur 2 vocoj. — Zŭrith: En la jara kun
veno de la Svisa Socialista Kongreso kelkaj kongresanoj proponis 
la akcepton de Esp. kiel lingvo intergenta por la diverslingvaj svisaj 
socialistoj. La propono ne povis esti tuj akceptata, sed oni elektis 
komisionon por esplori tiun demandon.

Argentino.
Pergamino: Kiel solena fermo de la unua kurso, la societo 

.Verda Stelo' organizis sukcesplenan muzik-literaturan kunvenon, 
ĉe kiu ĉeestis ĉ. 200 vizitantoj.

Aŭstralio.
Melboume: En la lasta tempo, la movado faris kontentigajn 

progresojn, ĉ e  la societo oni ricevis dudek novajn membrojn, ĉe  
la komerca lemejo, oni faras kurson al tridek seriozaj lernantoj. 
Ankaŭ ĉe la socialistoj estas grupo de lernantoj. La publiko rilatas 
al la afero kun pli da fervoro ol antaŭe.

Persujo.
Te he ran: Kiel ni jam raportis, nia lingvo tie disvastigas, pre

cipe inter «altajanoj. Grupo estas en fondado. En Ia kunvenoj
partoprenas ankaŭ persaj virinoj, adeptinoj de virina libereco en 
Persujo.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO

Al niaj Delegitoj kaj ai niaj membroj. —  La jena 
cirkulero, subskribita de la D irektoro kaj Vicdirektoro de 
UEA, estis sendita al la Delegitoj de UEA dum  januaro. 
Ni ankaŭ atentigas Ĉiujn niajn m em brojn  pri ĝ ia  enhavo : 

.O k aze  de la jarfino la Centra Oficejo de UEA petas, 
ke vi bonvolu  energie klopodi po r  la varbado  de  m em broj 
kaj la enkasigo  de  la kotizaĵoj po r 1917. Ke Ja cirkons
tancoj devigas al sparo  kaj ke la rektaj profitoj eltireblaj 
de  la m em breco  nun tem pe  estas malpli gravaj ol antaŭe, 
tio ne estu kaŭzo por m a lin ten s ig i  pri nia organizajo , kiu 
povos plenumi Ia gravan postm ilitan taskon, nu r se ĝi restis 
sufiĉe forta dum  la krizo.

"La pli multaj fervoraj Esperantistoj ja restis fidelaj a! 
UEA, ĉar ili kom pren is  la neceson ĝ in  efike subteni en la 
nuna m om ento , p o r  ke, je  la paco, ĝi po vu  preni sur sin 
la restarigon de  la multaj rom pitaj interrilatoj. Tam en, kiel 
aro de oficiroj ne  povas  batali sen  arm eo, tiel sam e, sen 
la helpo de  la pli vastaj rondoj de  I’ Esperantista publiko, 
UEA nek povas  finance ekzisti, nek havas la moralan forton 
p o r  reprezenti nian aferon rilate al la neesperantistaj inter
naciaj organizajoj kaj institucioj, ĉe kiuj ag ado  por E sper
an to  estas necesa.
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* Grava konvinkito, ĝis nun prefere uzita de la p ropagand
istoj, estis la granda nom bro  de  la Esperantistoj, taksitaj je  
kvindek je cent mil aŭ pli. Fakte, la sola tu tm onda 
statistiko estas tiu de  UEA, kiu detale enskribas la aktivajn 
Esperantistojn kaj ilin kontrolas Ciujare. Kontraŭ 7238  antaŭ 
la milito, nur 27 34  m em broj repagis la kotizaĵon en 1916. 
Certe pli multaj Esperantistoj ekzistas, sed Sajne apenaŭ tri
mil el ili havas nun tem pe  internaciajn interesojn, kaj nur 
tiun ciferon 2 7 3 4  oni povas montri al la kontraŭuloj, kiuj 
postulas precize pruveblan ciferon. Plie, kion utilus eĉ 
bona sukceso en unu lando, se pro m anko de internacia 
oficejo taŭge  organizita, oni ne trovus fremdlandajn rila to jn? 
Kiel oni k lopodus Ĉe registaroj kaj konferencoj, se oni ne 
povas montri fortan societon kun miloj da m em broj en 
Ĉiuj lando j?  —  Bonvolu do veki la Esperantistan k o ns
ciencon ĉe ĉiuj samideanoj de via loko. Al la ŝparem uloj 
m ontru , ke Ĉiu nepagita kotizaĵo estas Stono elfalanta el 
konstruajo ankoraŭ fortika, sed ne plu rekonstruebla, se pro 
ilia mankanta intereso ĝi disfalus. Penu  Ĉiujn konvinki pri 
la neceseco subteni nian Asocion, precipe dum  la nuna 
malfacila tem po, kaj doni a! ĝi la eblon labori efike, kiam 
estos veninta la m om ento  por pli vastam pleksa agado.

.L a  kotizaĵo estas kiel kutime 2 . 5 0  Fr. por simplaj kaj 
5 Fr. por subtenantaj mem broj. Bonvolu  kalkuli ĝin kaj 
vian procentaĵon en nacia m ono, tiel ke vi povu sendi al 
ni nete 2 Fr. kaj 4 . 5 0  Fr. svisa valoro, ĉ iu j  repagintaj 
membroj ricevos, krom sia mem brokarta banderolo , raporton 
pri la stato  de UEA kaj de la Esperanto-m ovado dum  la milito.

„ Dankante vin antaŭe por via agado  kaj esperante  de ĝi 
bonajn fruktojn, ni sendas al vi niajn sam ideanajn  sa lu to jn .“

Kotiza jo j por 1917. —  Je  la 31 decem bro estis en
kasigitaj 328  kotizajoj (el kiuj 21 subtenantoj). Krom tio 
estas 153 dumvivaj mem broj. S u m e : 48 1 . —  Esperantiaj 
Entreprenoj: 13.

Statistiko de la korespondadoj. —  M ovado de la
korespondajoj dum  la m onato  decem bro :

Ricevitaj Forsenditaj
778  1292

Tuta sumo: 2070 . (Antaŭa m o n a to :  1345.)

Novaj Delegitoj.
Bayonne (Usono. New Jersey). — D .: S-ino Julia Goldzier, redak

torino, 26 East, 4,r)tli St.
Tat-Shan (Vinujo, Kvvangtung). — D .: S-ro Sinpak, 33, Sai-Chuk St. 
Pergamino (Argentino, Buenos-Aires). — D.: S-ro Luis Keletv, ĥeini- 

isto, Estacion Agronotniea Naci6nal.
Taŝkent (Azia Rusujo, Turkeslano). — D .: S-ro Nikolao Rudnicky, 

poŝtofictsto, la Poŝtovaja Kontora otdelenije.

ŝanĝoj.
Manchester (Anglujo). -  Pro mobilizo de la Del. oni sin turnu al 

lia anstatauanto S-ro J. H. Wright, ingeniero, 7, Abington Rd., 
Hrooklands.

Provizore ne plu estas Delegitoj en jenaj regionoj (sekve de spe
ciala revizio):

Asĥabad (Azia Rusujo); Auckland (Nov-Zelando); Bahia Blanca 
(Arg. Resp.); Bordj-Menaiel (Alĝerio); Corbeil (Francujo); Cor- 
celles (Svisujo); Doetindiem (Nederlando); Karachi (Hindujo); 
Kecskemet (Hungarujo); La Ciotat (Francujo); Le nne p (Usono); 
Massy (Francujo); Oban (Skotlando); Osgood (Usono); Pirdop 
(Hu lga rujo); Pimiasens (Germanujo); Saint-Denis (Francujo); 
Trenta (Aŭstrio).

Esperantia Parolejo
Al la amikoj de blinduloj ĉiulandaj

F-ino Agnes Aleksander, cl Tokio, tendis leteron de /apana blindula , ldan 
li deziras konigi. La jusa Tokuguro Torii estis Baha jano kaj granda amiko de U 
ruta blindulo Erefliko (nuo en Siamo, Bangkock, rusa konsulejo), Ĉar ili studis 
kune masaĝon Ce Blindula Instituto en Tokio.

Esperantista frato!
Mi estas treege ĝoja, ke nun mi unuan fojon povas skribi al 

vi. Antaŭ kelkaj semajnoj nia fratino F-ino Aleksander donis al mi 
vian nomon kaj Esperantan Biblion, kiun vi sendis al la Japanaj 
Esperantistoj per ŝi. Por ĉi tio mi tutkore dankas vin en ia nomo 
de niaj Japanaj Esperantistoj, speciale de la blindaj, ĉar mi estas 
blindulo. Sed mi estas felica, ĉar oni ne bezonas obulojn por vidi 
la realecon kaj por agi por universala amo, paco kaj unueco — 
unuvorte, por fe lteco  de la homaro. Mi ne estas malfeliĉa, ĉar rai 
povas ĉiam havi specialan amikecon de geamikoj pro Ia blindeco.

Mi komencis lerni Esperanton antaŭ nelonge, tial mia Esper
anto estas ne bona, sed pardonu kaj legu divenante. — Esperanto, 
speciale ĝia spirito multe interesis kaj feliĉigis min. Per tiu Ĉi 
lingvo ni blinduloj povas, devas unuiĝi tutmonde. Mi kredas, ke 
la blinduloj estas pli taŭgaj por unuigi, ol la viduloj, ekzemple, 
ni preskaŭ ĉiuj, tutmondaj blinduloj, uzas samajn literojn, tio estas 
Brajlo, kaj ni unuigas pro nia sama sorto, t. e. blindeco. Laŭ tia 
penso mi volas komi nci Esperantan movadon inter Japanaj blind
uloj ; mi petas vian helpon kaj kuraĝigon por tiu ĉi bona movado. 
Ankoraŭ estas nur kelkaj Esperantistaj blinduloj en nia lando, sed 
mi kredas la parolon de Abdul Baha, kiu diris, ke hodiaŭ, kiu 
laboras por universala afero estas helpata kaj subtenata kaj ke 
baldaŭ ĉiuj blinduloj povos vidi grandan spiritan lumon per Esper
anta lingvo. — Mi tre petas vin, ke vi ofte skribu al mi, ĉar mi 
tre ĝojas, korespondi kun amikoj en diversaj landoj, ĉ u  vi ne 
konas blindan Esperantiston en via lando?

Tre sincere via orienta frato
Tokuĝiro Torii,

876, OŝlbaCo, Eĝiri, ŝiSuoka keri, Japanujo.

Aŭ prefere
per F-ino Aleksander. 12, Ichlbancbo, Kojlmacki, Tokio.

La Internacia Eksperimento
Ak «

Pli kaj pil interesa fariĝas la organizado de la Eksperimento, 
dum la semajnoj forpasas; preskaŭ ĉiukuriere alvenas sciigoj pri 
progresado alilanda.

Jam pasis duono de la eksperimenta periodo por la kursoj en 
kelkaj urboj, kaj eĉ nun korespondado inter diversnaciaj kursanaro! 
estas efektivigita, kompreneble, ankoraŭ ne pri la teknikaj komercaj 
temoj, sed tio baldaŭ venos. Anoj de la Londona kurso komencis 
korespondi inter si post kvarsemajna lernado, kaj nun komunikas 
siajn pensojn al lernantoj ĉe kursoj alilandaj. La kursanoj (23) en 
Beauvais, sub la lerta instruado de S-ro R. Demarcy, ankaŭ bonege 
progresadas; tiel same faras la .Eksperimentanoj'' en Angers, kiujn 
instruas nia konata samideano kaj propagandisto, S-ro H. Muffang. 
El Tarrasa, Hispanujo, venis sciigoj de S-ro Rosino! pri novaj ko
mercaj kursoj, ankaŭ pri tieaj firmoj (kun Esperantistaj komizoj), 
kiuj estas favoraj al la Zamenhofa lingvo. En Sud-Ameriko Ia sam
ideanoj certe estas vigluloj; S-ro A. Villafranca, en Buenos-Aires, 
respondante ai cirkulero pri la Eksperimento, diras, ke, jam de longe, 
li malfermas novan kurson ĉiutrimonate, kaj inter la lernantoj trov
iĝas komizoj, oficistoj kaj metiistoj. Kompreneble ili nun estas 
pretaj partopreni en la eksperimenta ideo.

Antaŭ du-tri tagoj ni ricevis du tre interesajn dokumentojn, 
unu el Astralan, la alia el Ĥarbin (Manĝurujo). La unua estas 
alvoko al la rusaj grupoj, dissendita de la Astrakana Societo Esper
antista por atentigi pri la Eksperimenta ideo kaj la tuja utileco de 
Esperanto, kiujn oni intencas disvastigi inter ia rusaj komercistoj
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tra la tuta Iaado per folietoj nuriiagve verkitaj kaj maltan ile presitaj. 1 
Iji sania Societo proponas siajn servojn kiel interrilatigistoj al la 
lokaj komercistoj. U  dokumento el Ĥarbln sciigas pri la starigo 
de eksperimentaj korsoj en tiu urbo, ankaŭ pri la inteniiatigisteco 
de la Manĝttnija Societo. Nu, tio estas bonega novajo, kaj ni tire 
definis ricevi sciigojn pri aliaj Societoj aŭ Delegitoj, kiuj proponas 
siajn « ivojn  ai la komercistaro, ĉar estas preskaŭ devo tiu i fari 
nuntempe, se ni esperas bai da aan venkon por Esperanto.

ĉar  oni jam petis informojn pri ia kielo de la pruvo de la 
Eksperimento, eble estos oportune fari kelkajn klarigojn en tiu ĉi 
artikolo. Unue, ne estos .ekzamenoj* iau ia ordinara senco ; tio 
tnte ne pruvus, ke la instruitoj povas interrilati kun alilanduloj 
sed nur, ke ili havas scion pri Esperanto. Do Sa afero deviis esti 
aranĝata tiel, ke ia anoj de la diversnaciaj kursoj povas Sajnige, aŭ 
kvazaŭe, fari intemacian komercadon. Tio, kompreneble, okupos 
iom da tempo, kaj komencigos per leteroj petantaj sciigojn pri la 
ebleco de vendado aŭ aĉetado de ia kom ercaj. Poste venas la 
respondoj, tiam sekvos pluaj leteroj aŭ komercaj dokumentoj, k. t. p. 
En Londono la Komerca ĉambro promesis havigi al ni la komencajn 
iradukotajojn, ankaŭ kontroli la rezultatojn, t. e., iii prijuĝos, ĉu la 
angiajoj, kiuj rezultos de la interkorespondado, pruvas, ke ia kores
pondintoj reciproke sin komprenas rilate ai la aferoj pritraktitaj. 
Estos konsilinde, ke ciu instruisto, kiu okupas sin pri la afero, sin 
turnu ankaŭ al la loka Komerca ĉambro, aŭ simila societo. Fine. 
ne forgesu sendi al la organizanto la nomojn, adresojn kaj metiojn 
de kursanoj, por ke ia internacia korespondado komencu tuj.

5. R. Marshall,
51, Muirkirk Rd., Catford, London.

O n i laŭdas !

. . Ges-roj /. Krestanof. sendas siajn plej korajn dankojn al 
F-ino Heinrich kaj S-ro Ziegler en Munchen, kaj precipe ai F-ino 
Herzog, Del. en Davos, pro itiaj afablaj servoj dum sia lasta vojago, 
lila adreso nun estas: Ivan H. Krestanof, Poste Restante, Davos 
{Svisujo).

. •. S-ro pastro K. M. Kolobaŝkin, el Oslovska gub., selo Lonu
kon, kore dankas S-rojn K. Taka bali, Del. el Japanujo, kaj A. Kor- 
pelainen, Del. el Finnlando, pro akurataj, precizaj kaj detalaj informoj.

Esperantia Vivo
........ i 

j

Naskigo. — Al ges-roj pastro Kolobaŝkin. el Seio Lomigori, i 
Orluska gub., naskigis filino. t

Fianĉlĝo. — S-ro Robert Kreutz, el Frankfurt a. M., kun F-ino 
Helene Fledtenstem. i

Edzigo. — S-ro Anatolo Koh. el Varsovio, kun F-ino War- j
t

vara Haplik.
S-ro U va I. komitatano de la Esp. Klubo de Lyoa, kua F-ino i 

C. Thĉvenet, profesorino de Esp. ĉe la sama klubo.

Al vo ko j

Du petoj
Por propaganda parolo kaj montro al jurnalisto! mi bezonas 

specimenojn de gazetoj Esperantistaj; pro tio mi petas ĉiun, kiu 
povas bonvole sendi al mi baidaŭ po unu ekzemplero de ciu ebla 
gazelo Esperantista nun ekestanta aŭ iam ekzistinta.

Pri ekzameno de Esperanto volu sendi el ĉiuj landoj ĉiujn 
koncernajn dokumentojn al mi.

Paul Nyttn
O r dna vilion, Haddinge (Svedujo).

Dummilita utileco de Esperanto
Por ferota parolado kaj ekspozicio ml d e i ra s  ricevi kiei ebie 

plej multajn informojn kaj p r u v a jn ,  precipe el la militstato] kaj 
internigejoj, pri la utileco de Esperanto dum ia milito, ĉ iun  alsendon 
danke akceptos Emsi Sdieurtr, Del., Lyss (Svisujo).

Esperantistaj militkaptitoj
Dek-oka listo

Eridridi, Jozefo, el Roznov (Moravio), Nijni Lomov, gub. i*enza 
(Ruslando).

Laufberger, Julius, el Tura b. Tepiitz (Bohemujo), Obi. Vojska Don 
«kogo, Taganrogsklj okraj. poĉt. otd. Aleksevo leonovo Rudnik 
B. G. Gerbilskago (Ruslando).

Levier, Louis, el Londono, Reserve-Garnison Lazareta Krlegsstr. 103, 
Karlsruhe (Baden).

Rindur, Isy, el Schweldnitz (German.), HĜpital Complementalre 
N-ro 49, Coutances (Manche, Franc.).

Randi, Dante, el Trieste, civil-lnternigito Bar. 51, ĉambro 6, Katzenau 
b. Linz (Aŭstrio).

Salles, Fernand, el Paris, 257. Reg. inf., H. (laserne de Cavalieri, 
Landshut (Baden. German.).

** Ve

j S-ro Hock, Josef, 17. Bayer. Inf. Reg., ti. Komp., malaperi* en 
Francujo la 15 septembro 1916.

S-ro Victor Jung. suboficiro, 9. Komp. des Bayer. Inf. Ers. Reg. 5, 
malaperis la 15/16 decembro 1916, cirkan Verdun.

S-ro Nopitsdi, Karl, Vizefeldvvebel, l i .  Komp., I. bayer. Ersatz 
Inf. Reg., m alaperis ĉlTkaŭ Verdun.

S-ro Rebiere, Uon, kaporalo, 344* Ini. Reg. franca, 21* komp., 
malaperis dum aŭg.—sept. 1916, okcidenta batalkampo.

•t-* *

Ni petas, ke oni bonvolu kompletigi tiujn listojn, .sendante ai 
ni Ia nomon kaj plenan adreson de la militkaptitaj Esperantistoj.

Niaj Mortintoj
Nia samideano, S-ro 1. H. Krestanof, sendas al iii la jenan nekro- 

loglan noton pri du fervoraj Balkanaj samideanoj, unu bulgara, unu 
serba, mortintaj antaŭ nelonge.

*

Kiam la lasta sonoriligo eksonas t. e, kiam la morto frapas iun, 
tiam caii nevole ekmemoras kaj ekparolas pri li — liaj agoj, ecoj. 
faroj. . .  Sed ĉe la hodiaua terura buĉado la senkompata morto faligi-

i tiom da karaj estajoj, notindaj samideanoj, ke oni povus plenigi 
tutajn librojn, se oni volus priskribi ties vivojn. Tie ĉi rai volas 

j nur kelkajn vortojn plie diri pri du modestaj — tial ue tre konataj
— fervoraj kaj modelaj pioniroj de nia kara afero sur la Balkana 
duoninsulo.

Nikifor ftrlstoskoff ( d  Bunovo apud Pirdop, Bulgarujo) — 
nomo konata precipe de tiuj, kluj legis .Danubo', kies sekretario 
H estis. Fariginte Esperantisto en 1908 post mia propagando en 
Vrai za, li komencis sian agadon precipe post la Bulg. Esp.-Kongreso 
en Sofia 1910. Vilaĝa infano, kelnero en Sofia, poste laboranto «u 
Bu kareco ĉe D-ro Robin, li lernis multon en la vivo kaj mem
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eduki* sin ĝis tia grado, ke li povis diskuti pri plej diversaj de
mandoj. Post la balkana milito, U fariĝis aifiivislo ĉe la bulgara 
legado en Bukarefito. Tie li estis unu el la ĉefaj propagandistoj, 
kaj ia ligilo Inter la bulgaraj kaj rumanaj Esperantistoj, kies organon 
U redaktis. Batalema temperamento, li estis modesta defendanto de 
la vero. Li kunlaboris en kelkaj gravaj Esp. gazetoj, kaj liaj artikoloj 
pri lingvaj, organizaj kaj aliaj demandoj estas tre rimarkindaj. Haj 
tradukadoj modelaj. Senlaca organizinto de ekskursoj, gvidanto 
de kursoj, li havis tre belan originalan .planon por verdigado*. 
Multon li esperigis por nia movado, sed ho ve, mortiga kuglo en 
Macedonio lin faligis en tiu milito. Ripozu dolĉe, kara samideano, 
vian celadon ni ne forgesos kaj daŭrigos la karan laboradon me
morante al vi.

Sinica Budjevae (el Bugrado, Serbujo). Mi konatigis kun li 
persone en Pasko 1809 en Belgrado, kien H Invitis min kaj nian 
rusan samideanon S-ro Evstifejeff (tiam en Sofia) por propaganda celo.

Tiam studento de filozofio, li estis sukcesinta ekinteresi multajn 
profesorojn kaj gravajn personojn pri nia afero, kiun fi ne ĉesis pli 
malfrue disvastigi kiel jurnalisto per artikoloj, paroladoj, kursoj. Li 
estis la animo de la Esp. movado en Belgrado kaj lia .Lernolibro 
de Esperanto' estas ankora» gis nun preskaŭ la sola lernilo por 
serboj, ĉiam modesta, senbrua, li laboris malgraŭ aro da mal
a g r a b la j  kaj baroj. Lian mildan kaj ridetantan, tre simpatian 
vizagon neniam forgesos la ^eestintoj de la Esp. Kongreso en 
Bukareŝto 1900. Sed ho ve, la terura milito ne indulgis ankaŭ lin. 
Ripozu ankaŭ vi, kara amiko, via agado ne estas senfrukta kaj ĝi 
certe estos daŭrigata de viaj samlandanoj, al kiuj vi tiel bone 
montris la vojon I /. H. Kr-of.

REKLAMO
ROHE8PONDADO

L «s tetero. PK - -  postkorto. PI =  poŝtkartoj ilustritaj.
PM poŝtmarkoj. bfl «*= poŝtmarko sur bildflanko.

CULEMBORG (Nederlando). — S-ro C. Keemink, lernejestro
v

t precipe pri fremdaj mondpartanoj kaj naturo).
C ih .e m b o r g  (Nederlando). —- S-ro Otto de Beus, PI (kun ĉiu

landanoj).
Enschede (Nederlando). S-ro G. P. de Bruin, Al!eeweg 9, 

L (kun progresemaj gejunuloj pri interesaj temoj, Esperante kaj 
germane).

U e n g e i .o  (Nederlando). Membroj de la Grupo. S-ro G. van  

Hcek, prezidanto, Steynstraat 72, PI.
MtNNBAPOUS (Usono, Minn.). — S-ro James C. Sanderson, 605, 

12th Ave. SE, I , PI (kun ĉiuj krom angleparolantoj).
M in n e w a u k a n  (Usono, North Dakota). — S-ro Fred Rognlie, PI, L. 
NEW Y o r k  (Usono). — S-ro Armand B. Coigne, 243, Bedford 

Park Boulevard, nur L (kun personoj interesataj je psikologio kaj
psikaj aferoj).

ORE!. (Rusujo). - S-ro Boris Popov, B o l t ja  Meŝĉanskaja, 
dom. Larionova, nur per 1. (serĉas konstantajn tiulandajn gekores
pondantojn pri temoj, kiuj donos eblecon, bone interkonatigi, ekz. 
pri nla lingvo, pri moroj kaj vivkutimoj, pri etikaj kaj politikaj 
demandoj, k. t. p.).

So n  t . a v  (Azio, Tonkino). — S-ro Huy, PM, PI.
Ven io  (Nederlando). S-ro Pierre J. M. Pijpers, Staiberg 132, 

PM, PI (kun ciuj landoj).
Z e is t  (Nederlando). — S-ro Alfred Nachtergaele, belga intern

igito, Cie Projecteurs,

PETOJ KAJ PKOPONOJ

AVIZO: Pro la nunaj ciris on stancoj ni n* akcepta» komercajn anoncojn cl 
la militantaj landoj.

INFORMO. — Oni bonvolu informi S-ron G ivda  ManoUoviĉ, 
komercisto en Svllainac (Serbujo), ke S-ro Vukaĉin Givoliĉ troviĝas 
en bona stato. Adreso : ĉtud. en techn., Ecole des Travau* Pubtics, 
Arcueil-Cachan, Paris.

INFORMPETO. — La Centra Oficejo de UEA deziras ricevi 
novalojn pri Familio Emile Caron, 30, rue du Repos, en Gilly 
(Belgujo, Hainaut) kaj estus tre danka al tiu, kiu bonvolos sciigi ai 
tiu familio, ke S-ro Emile Caron estas ĉiam bonfarta kaj atendas 
novalojn. La C. O. volonte repagos ĉiujn elspezojn.

MIGRANTAJ KARTOJ, 6 por 50 Cts. (0.20 Sm.), 25 por
1.25 Fr. (0.50 Sm.) ĉe E. H. Becker, 332, Third Ave., Daytow, 
Kentucky, Usono.

STUDENTOJ, SCENCISTOJ, KURACISTOJ, bonvole komuniku 
kun mi rilate Ia formadon de asocio por psikologia kaj psika en
ketado. Armand Coigne, 243, Bedford Park Boulevard, New York 
City (Usono).

PETO. — Kiu povus doni novalojn pri S-ro Auguste Jauquet 
kaj S-ino Antoine Jadoue, logantaj rue de Cotelis Jambe, en Namur 
(Belgujo)? Informojn oni bonvolu sendi al C. O. de UEA, kiu 
repagos ĉiujn elspezojn.

ĉiu  pacamiko legu la Esp. eldonon de k

MANIFESTO
cle HOLANDAJ KONTA AUMILITAIKIS TO J

Senpage havebla ĉe: G. P. de Bruin, Alteeweg9, Enschede, Nedetl

FIRMO C. G. v. d. H EYDEN

Vapor " ledotanejo
■  ■ kaj Sufabriko

Fondita en 1850

(Nederlando) Waalwijk (Nederlando)

Fabrikas ĉiuspecajn vir-, virin- kaj infanŝuojn 
Tute speciala adreso por militŝuoj

SCIENCAJ VERKOJ
ELDONISTOJ!

Antau ol presigi sciencajn verkojn (disertaciojn, katalogojn, 
lernolibrojn, vortaron, enciklopediojn, revuojn, k. t. p.) en ia lingvo 
eŭropa aŭ orienta (araba, turka, persa, malaja, javana, hina, japana, 
k. t. p.), aŭ klasika flati*13» greka, hebrea, sanskrita, siria, kopta, 
armena, k. t. p.), petu provojn kaj prezojn al la fame konata

Orienta Presejo, Oude Rijn 33, Leiden (Nederlando).

PRESEJO BŬCHLER & KO.. BERNO


